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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบตลาดเชิงกิจกรรม : กรณีศึกษา Cheeze Market เพ่ือ
ศึกษากระบวนการสื่อสารของผู้ค้าที่มีต่อการจัดตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market  ศึกษาช่องทางการ
รับรู้ของลูกค้าที่มีต่อการจัดตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market และศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มี
ต่อตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market โดยประยุกต์ใช้แนวความคิดการจัดกิจกรรมทางการตลาด 
แนวคิดสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ 
แนวคิดและทฤษฎีการเปิดรับสื่อและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้
ก่อตั้ง Cheeze Market ผู้ค้าและลูกค้ารวมจ านวน 17 คน ซึ่งพบว่า 

การศึกษารูปแบบตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market ไม่ได้เป็นพ้ืนที่ส าหรับการแลกเปลี่ยนซื้อ
ขายสินค้าเท่านั้น แต่เรียกได้ว่าเป็นตลาดที่สามารถท าให้ผู้คนได้มา พบปะสังสรรค์ กินดื่ม ฟังเพลง และ
ท ากิจกรรมอ่ืนๆร่วมกัน กิจกรรมในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรมจึงเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่เป็น
จุดเด่นในยุคปัจจุบัน และการศึกษากระบวนการสื่อสารของผู้ค้าที่มีต่อการจัดตลาดเชิงกิจกรรม 
Cheeze Market พบว่ากระบวนการสื่อสารมีผลต่อการจัดตลาดเชิงกิจกรรม  โดยผู้ค้าส่วนใหญ่มี
กระบวนการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์เนื่องจากมีการให้รายละเอียดที่ครบถ้วน รวดเร็ว สะดวกสบายง่าย
ต่อการใช้งานสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี ส่วนการศึกษาช่องทางการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อ
การจัดตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market พบว่า ตลาดดังกล่าวสามารถสร้างกระบวนการรับรู้ให้กับ
ลูกค้า ท าให้ลูกค้าได้รับรู้ในสิ่งที่ก าลังจะเกิดขึ้นโดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่  และมุ่งเป้าเผยแพร่
ในโลกออนไลน์เนื่องจากเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ดีที่สุด อีกทั้งการศึกษาความพึงพอใจ
ของลูกค้าที่มีต่อตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market พบว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือความ
คิดเห็นที่เก่ียวข้องกับทัศนคติของลูกค้า ซึ่งทัศนคติของลูกค้าในปัจจุบันที่มีต่อตลาดดังกล่าวถือว่าเป็นไป
ในทิศทางท่ีดี ทั้งจากการไปตลาดที่เกิดประสบการณ์ตรงและการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์ 
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This research had an objective to study on event marketing : case study ‘Cheeze 

Market’ to study on merchant communication process for event marketing, to study on 

customer recognition channel for Cheeze Market and to study on customer satisfaction 

for Cheeze Market. This research took the marketing activities concept, the media 

relations concept, the communication concept and theory, the recognition concept and 

theory, the media exposure concept and theory and satisfaction concept.  The samples 

were founder of Cheeze Market, merchants and customer total 17, found 

The study of event marketing Cheeze Market, it wasn’t only the place for product 

purchasing but it was the market where people could do any activities. Activities of event 

marketing are the marketing tools in the moment and it takes targeted customer to close 

with products. 

The study of merchant communication process for event marketing, Cheeze Market 

found the communication process effected the event marketing. The most of merchant 

had communication process by media online because absolute details, quickly, 

conveniently and easy for using. 
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The study of customer recognition channel for Cheeze Market, this market made 

the recognition process for customers by media and modern technology. It aimed to 

spread online because the best way to access the customers. 

The study of customer satisfaction for Cheeze Market, the satisfaction was feelings 

or opinions related to customer attitudes. Now customer attitude for Cheeze Market is 

positive way by direct experience and online recognition. 

Keywords : event marketing, merchant, customer, recognition channel, satisfaction 

 

 



 ง 

กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ เรื่อง "การศึกษากระบวนการสื่อสารตลาดเชิงกิจกรรม : กรณีศึกษา Cheeze 
Market" ส าเร็จลุล่วงได้เนื่องมาจากผู้เขียนได้รับความช่วยเหลือด้านข้อมูล ค าปรึกษา ข้อแนะน า ความ
คิดเห็น และก าลังใจ จากบุคคลที่ส าคัญหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ตอบแบบสอบถามผ่านการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ คุณปู จิรัฐฏ์ พรพนิตพันธ์ผู้ก่อตั้งตลาด Cheeze Market ที่สละเวลาและเป็น
ผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญ รวมถึงผู้ค้าและแม่ค้าในตลาดหลายท่านด้วยกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้วิทยานิพนธ์
เล่มนี้ส าเร็จสมบูรณ์ 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
และอาจารย์ผู้ควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ของผู้เขียน ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาและความทุ่มเทในการให้
ค าปรึกษาตลอดเวลาที่ผ่านมา ผู้เขียนได้รับความรักและความหวังดีจากอาจารย์มาเสมอไม่เคยมีค าพูด
ไหนเลยที่จะบั่นทอดจิตใจกัน อาจารย์มักมอบความใจเย็นความเข้าใจและค าพูดดีๆมาโดยตลอด รับฟัง
และไม่เคยปิดกั้น จึงท าให้ผู้เขียนคิดมาเสมอว่าอาจารย์ไม่ได้เป็นแค่ที่ปรึกษาแต่อาจารย์เป็นแรงพลังดัน
ที่ส าคัญมากๆในชีวิตส าหรับลูกศิษย์ตัวน้อยๆคนนี้ ขอบคุณที่มอบโอกาสให้ผู้เขียนตั้งแต่วันที่สัมภาษณ์
เข้าเรียนจนถึงการท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์ เป็นแรงผลักดันให้ผู้เขียนได้เติบโตทางวิชาการและในชีวิตจริง
จนสามารถพัฒนาตนเองดังเช่นทุกวันนี้และขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์
เวช ที่ได้กรุณามาสละเวลามาเป็นประธานในการสอบวิทยานิพนธ์อีกทั้งยังให้ค าปรึกษาที่เต็มไปด้วย
ประโยชน์ และขอขอบคุณ อ.ดร. สมิทธิ ดารากร  ณ อยุธยา ที่เสียสละเวลามาร่วมเป็นกรรมการในการ
สอบวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งมอบความรู้ ความเมตตาและค าแนะน าดีๆที่มีให้กับผู้เขียนมาโดยเสมอ ได้
ช่วยเหลือตรวจสอบจนวิทยานิพนธ์ ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้เขียนรู้สึกทราบซึ้งใจที่
ได้รับโอกาสจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน 

ผู้ เขียนขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทุกท่าน ที่ได้ถ่ายทอดข้อมูล และได้ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับรายละเอียด
และข้ันตอนการจัดท าวิทยานิพนธ์ 

นอกจากนี้ที่ขาดไม่ได้เลยคือก าลังใจและการหยิบยื่นความช่วยเหลือจากเพ่ือนรัก  ฟ้าใส เบน 
เฟิร์น ก้อย เจ๊ เอย พ่ีตาล พ่ีพลอย บ๋อม แชมป์ ไบร์ท แป๊ก แพร ป่านธันวา พ่ีบิ๊ก พ่ีเกม พ่ีแวม                 
พ่ีแป้ง น้องหยก น้องมิ้น น้องเปปเปอร ์พ่ีๆเพ่ือนๆจากบดินทรเดชา ๒ โบราณคดีศิลปากรและนิเทศนิด้า
รุ่น 7 ทุกคน 

ที่ส าคัญที่สุดในชีวิตขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่และน้องสาวบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งเป็นเสมือน
แก้วตาดวงใจของผู้เขียน ที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเป็นแรงบันดาลใจตลอดระยะเวลาในการเรียนและ
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การท าวิทยานิพนธ์คอยอยู่ข้างๆในวันที่ท้อแท้หรือหมดไฟ ตลอดจนผลักดันให้ผู้เขียนมีความอดทนต่อสู้
ฝ่าฟันกับความยากล าบากและความท้อแท้ใจ โดยมอบความเชื่อมั่นและความรักท่ีแท้จริงให้กับผู้เขียนมา
โดยตลอด คอยสนับสนุนทุกอย่างที่เป็นเสมือนแรงขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่และให้ก าลังใจด้วยความรักที่
แท้จริง ท าให้ผู้เขียนสามารถจัดท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้จนประสบความส าเร็จในที่สุด 

สุดท้ายนี้ หากมีคุณงามความดีใดๆในการศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขออุทิศให้แก่ผู้มี
พระคุณทุกท่านทั้งที่กล่าวถึงและไม่ได้กล่าวถึงด้วย หวังว่าวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะสามารถเป็นประโยชน์
ให้กับบุคคลอ่ืนในอนาคตได้ หากมีข้อผิดพลาดใดในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้และขออภัยไว้  ณ 
โอกาสนี้ 

 
กัญญ์ตรัตน์ เชิดเกียรติกุล 

มิถุนายน 2561 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

"ตลาด" เป็นการชุมนุมกันทางสังคม เพ่ือการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า ณ สถานที่ใดก็ตาม  
ตั้งแต่อดีตภายในตลาดมักประกอบไปด้วย ผักผลไม้ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารส าเร็จรูป เครื่องดื่ม 
เครื่องนุ่งห่ม และของใช้อ่ืนๆ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมแก่การบริโภคและอุปโภคของ
มนุษย์ เพ่ือการด ารงชีวิตประจ าวันและเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ที่ท าการค้าขาย การด าเนินธุรกิจ
ตลาดจึงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์มาอย่างยาวนาน เนื่องจากความต้องการในการบริโภคเป็น
ปัจจัยพื้นฐานเพื่อการด ารงชีวิต อีกท้ังมนุษย์เป็นสัตว์สังคมจึงมีการใช้พ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือเป็นการพบปะ
สังสรรค์กันจะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน ได้เกิดตลาดทั้งที่เปิดด าเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งและที่เกิดขึ้น
ใหม่อยู่เป็นจ านวนมาก ด้วยเหตุผลนี้จึงท าให้ธุรกิจการจัดตลาดเกิดการพัฒนารูปแบบอย่างสม่ าเสมอ 
เนื่องด้วยการจัดตลาดนั้นมีอยู่เป็นจ านวนมาก จึงมีผลต่อการท าธุรกิจทางการตลาดของเจ้าของพ้ืนที่ 
ที่ต้องสร้างจุดเด่นของตลาดเพ่ือดึงดูดให้ผู้ค้ามาเช่าพ้ืนที่เพ่ือค้าขาย และดึงดูดคนที่จะมาเดินในตลาด 
จึงท าให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบเพ่ือสร้างเอกลักษณ์ให้แตกต่างจากตลาดในรูป
แบบเดิมๆ และสร้างประโยชน์ต่อผู้ค้าขายในตลาดด้วย  

จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงท าให้เกิด "ตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing)" ขึ้นตลาดเชิง
กิจกรรม (Event Marketing) มีบทบาทสาคัญในหลายด้าน อาทิ การส่งเสริมการท่องเที่ยว การ
พัฒนาเมืองและการพัฒนาชุมชน รวมทั้งช่วยส่งเสริมด้านวัฒนธรรมที่ช่วยย้ าความส าคัญของอัต
ลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของชาติ การจัดกิจกรรม (Event) จึงเป็นรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สถานที่ที่ใช้จัดงาน ประชาชนที่มาร่วมงานหรือมาชมงานผู้ จัดงานและผู้จัดหาบริการที่เกี่ยวข้อง มี
ระบบการบริหารการออกแบบมีกิจกรรมหรือโปรแกรมต่างๆที่น่าสนใจ กิจกรรมที่จัดขึ้นมักจะมี
แรงจูงใจเนื่องจากมีการออกแบบสร้างสรรค์ไม่ซ้ าแบบกัน ผู้ไปร่วมในงานมหกรรมจะได้รับ
ประสบการณ์หลากหลาย ถ้าไม่ได้ไปร่วมงานก็เท่ากับเป็นการเสียโอกาส เพราะงานมากมายที่จัดขึ้น
มักจะให้สิ่งต่างๆท่ีมีความน่าสนใจและมีคุณค่าต่อผู้บริโภค                                                                                                                                      
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การจัดตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) จึงถือได้ว่า เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่ก าลังเป็น
ที่นิยมท ากันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากต้องการที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่ม
วัยรุ่น และเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า และเป็นการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมี
ความสอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค รวมถึงสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของสินค้านั้น 
ซึ่งจะท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้มากขึ้น นอกจากนี้การจัดตลาดเชิงกิจกรรมยังเป็นการสื่อสารแบบสอง
ทางระหว่างผู้ค้ากับลูกค้าในรูปแบบที่ไม่ตึงเครียด ซึ่งเป็นวิธีที่นักการตลาดไม่สามารถเข้าถึงได้โดยการ
ใช้วิธีการอ่ืน ((Aaker, 1991)) ในสถานการณ์ดั่งเดิมนั้นไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะกลุ่ม 
และผู้บริโภคก็มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงสื่อโฆษณาด้วย (Harvey, 2001) การแข่งขันของธุรกิจต่าง
ส่งผลให้มีการน าเสนอกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่ท าให้สินค้าของตนโดดเด่นเหนือจากคู่แข่งขันมาใช้ในการ
แข่งขันเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งลักษณะพิเศษของการตลาดเชิงกิจกรรมนั้น สามารถชักจูงให้กลุ่มเป้าหมายมี
ส่วนร่วมได้มากกว่าเครื่องมือการตลาดอ่ืนๆและเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสสัมผัส
หรือทดลองใช้สินค้า ที่จะเป็นการสร้างประสบการณ์ตรง เพราะการตลาดเชิงกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่
เลือกสรรแล้วว่าเหมาะสมกับกลุ่มหมายทางการตลาด ซึ่งจะช่วยสร้างความสัมพันธ์และสามารถส่งผล
ต่อพฤติกรรมการซื้อได้ในที่สุด                                                                         

การรับรู้ของลูกค้าจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความส าคัญที่จะบ่งบอกความส าเร็จในการจัด                            
ตลาดนัดเชิงกิจกรรม ปัญหาของความส าเร็จจึงอยู่ที่การท าให้ผู้บริโภครับรู้ในสิ่งที่สิ่งที่ก าลังจะเกิดขึ้น
ว่าการจัดงานแบบนี้มีความน่าสนใจอย่างไร ซึ่งในยุคปัจจุบันผู้บริโภคมักมุ่งเน้นแสวงหาความต้องการ
ในโลกออนไลน์ การจะท าให้เป็นที่รู้จักในสังคมจึงต้องอาศัยสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งขึ้น และแน่นอนว่าการมุ่งเป้าเผยแพร่ในการรับรู้ในโลกออนไลน์ซึ่งผู้ใช้งานได้แก่ วัยรุ่น
และวัยท างานที่มีก าลังในการซื้อสินค้าและบริการ มีการเข้าใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นกิจวัตร
ประจ าวัน ดังนั้น สื่อจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือให้ผู้บริโภคนั้นเกิดการรับรู้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อออนไลน์                                                            

ความพึงพอใจของลูกค้านั้นเป็นปัจจัยที่ส าคัญ เนื่องจากเป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็น                  
ที่ เกี่ยวข้องกับทัศนคติของลูกค้าที่ เกิดจากประสบการณ์ตรงของสิ่งที่ เขาคาดหวั งที่จะได้รับ                     
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในการจัดตลาดเชิงกิจกรรม จึงเป็นที่มาของแนวความคิด
การจัด "Cheeze Market" โดยจุดประสงค์หลักในการจัดเกิดจาก คุณปู จิรัฏฐ์ พรพนิตพันธุ์ ผู้ก่อตั้ง
ตลาดและนิตยสาร Cheeze ซึ่งเป็นนิตยสาร On Street ที่บันทึกการแต่งกายของคนที่เกิดขึ้นจริงบน
ท้องถนน โดยวางแนวคิดให้กับหนังสือว่าเป็นเครื่องบันทึกวัฒนธรรมการแต่งตัวของคนในสังคมไว้เป็น
ยุคเป็นสมัยและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เนื่องจากแฟชั่นจะเกิดการหมุนวน ประวัติศาสตร์ของ
หนังสือดังกล่าวอาจท านายอนาคตได้ และน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งตัว
ของคนไทยออกไปสู่โลกภายนอก จึงได้เกิดการดึง Content จากในนิตยสารเพ่ือน ามาสร้างพ้ืนที่ใน
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การจัดตลาดเชิงกิจกรรมในชื่อของ "Cheeze Market" ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของผู้ค้าและลูกค้าที่มี
สไตล์ที่โดดเด่น                                                                                                   
 "Cheeze Market"  ได้ถูกจัดตั้ งขึ้นครั้ งแรกในวันที่  22 มิถุนายน 2556 ณ ลานหน้า
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ล โดยภายในงานเป็นการขายสินค้าวินเทจมือสองของเหล่าศิลปิน ดารา 
นักร้อง Celebrity และเพ่ือนผู้ก่อตั้งมีการเชิญนักข่าวเพ่ือท าการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ตลาดเป็นที่
รู้จัก จากวันนั้นจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 4 ปีที่ตลาดดังกล่าวประสบความส าเร็จเป็นที่ต้องการ
และครองใจผู้ที่ชื่นชอบในแฟชั่น และหลงไหลในเอกลักษณ์ของ "Cheeze Market"                                                                                 
 โดยปัจจุบันการจัดงานในแต่ละครั้งจะมีชื่อที่แตกต่างกันออกไปตามสถานที่จัดงาน หรือธีมที่
ผู้ที่ก่อตั้งสร้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Cheeze Pop-Up Market, Cheeze Car Boot Sale, "Now" not 
only weeken market, The Street Market x Cheeze และเปิดบั้นท้าย ซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีแค่
สินค้าวินเทจมือสองเท่านั้น แต่เป็นการมารวมตัวกันของร้านค้าที่มีเอกลักษ์เป็นของตัวเอง ซึ่งร้านค้า                
ที่มาออกบูธในแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน หรือบางครั้งอาจจะเป็นร้านค้าเดิมแต่สินค้ามักจะถูกเปลี่ยน
คอลเลคชั่นไป หรืออาจเป็นสินค้าที่มีเพียงแค่ชิ้นเดียว มีความเป็น Unique ซึ่งลักษณะดังกล่าวจึงเป็น
เสน่ห์ของ "Cheeze Market" ที่อาจหาไม่ได้จากตลาดแห่งอ่ืนท าให้ผู้ที่มาตลาดเพลิดเพลินและไม่เบื่อ
อย่างแน่นอน  

ภายในตลาดประกอบไปด้วย 3 ส่วนใหญ่ ได้แก่ Fashion, Food และMusic ซึ่งจะประกอบ
ไปด้วย ร้านค้าแฟชั่นสินค้ามือหนึ่ง ร้านค้าแฟชั่นสินค้ามือสอง ร้านค้าของนักเรียนนักศึกษา                       
ซึ่งบางครั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ค้าวัยเรียนสามารถมาขายสินค้าได้ฟรี ร้านค้า  Celebrity in fences 
ร้านอาหารและ Rest area and stage ซึ่งเป็นพ้ืนที่ให้กับนักดนตรีที่อยากแสดงผลงานหรือผู้ที่เป็น
นักร้องหน้าใหม่ได้โชว์ความสามารถของตัวเอง มีพ้ืนที่ให้ลูกค้าสามารถพูดคุย นั่งชิลฟังดนตรีสดได้ 

จึงจะเห็นได้ว่าตลาดดังกล่าว ไม่ได้เป็นพ้ืนที่ส าหรับการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าเท่านั้น                         
แต่เรียกได้ว่าเป็นตลาดที่สามารถท าให้ผู้คนมาพบปะสังสรรค์ ดูงานศิลปะ กินดื่มและท ากิจกรรมอ่ืนๆ
ร่วมกัน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ค้าในตลาดโลกออนไลน์ได้มีพ้ืนที่ขายของในสไตล์ของตัวเอง ท าให้
สินค้าในตลาดดังกล่าวมีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ท าให้
สามารถทดลอง เลือกสรรค์ หรือสัมผัสสินค้าที่อยู่ในโลกออนไลน์ได้จริง จึงอาจกล่าวได้ว่า "Cheeze 
Market" เป็นพ้ืนที่ส าหรับการเลือกซื้อสินค้าที่น่าสนใจ เป็นตลาดที่เกิดจากนิตยสารแฟชั่น คนจึง
สนใจและให้ความส าคัญกับสไตล์การแต่งตัวท าให้ผู้ค้าและลูกค้าสามารถแสดงความเป็นตัวตนอีกทั้ง 
ผู้ค้าและลูกค้าบางคนจะแต่งตัวมาเพ่ือให้ช่างภาพของทางตลาด ได้ท าการ Snap ภาพไปลงใน
นิตยสารหรือเว็บไซต์ของ Cheeze ลักษณะดังกล่าวจึงสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี 
 จากองค์ประกอบดังที่กล่าวไปข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจอย่างยิ่งที่จะศึกษา 
"กระบวนการสื่อสารตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) : กรณีศึกษา Cheeze Market" ท่ีมีความ
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เชื่อมโยงกับธุรกิจการจัดอีเวนท์ ธุรกิจการจัดตลาด และการจัดกิจกรรมซึ่งทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อ
ธุรกิจประเภทดังกล่าว ร่วมถึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ องค์กรธุรกิจและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การปรับปรุงและพัฒนาตลาดเชิงกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และช่วย
ท าให้ตลาดในรูปแบบนี้เป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้น 

 
1.2 ค าถามน าวิจัย  

1.2.1 รูปแบบตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market เป็นอย่างไร 
1.2.2 ผู้ค้ามีกระบวนการสื่อสารเกี่ยวกับการจัดตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market อย่างไร

 1.2.3 ลูกค้ามีช่องทางการรับรู้เกี่ยวกับการจัดตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market อย่างไร
 1.2.4 ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อในตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market อย่างไร  
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.3.1 เพ่ือศึกษารูปแบบตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market  
1.3.2 เพ่ือศึกษากระบวนการสื่อสารของผู้ค้าที่มีต่อการจัดตลาดเชิงกิจกรรม  Cheeze 

Market  
1.3.3 เพ่ือศึกษาช่องทางการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อการจัดตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market                                                                                                                
1.3.4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market 
 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
ในการศึกษากระบวนการสื่อสารตลาดเชิงกิจกรรม(Event  Marketing) กรณีศึกษา Cheeze 

Market นั้นจะให้ความส าคัญกับขอบเขตงานวิจัยไปที่การใช้ระเบียบวิธีวิจัยในเชิงคุณภาพเพ่ือให้เกิด
ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับพัฒนาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในการก่อตัว การคงอยู่และพลวัตของตลาด
ดังกล่าวให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

โดยผู้วิจัยเลือกศึกษา Cheeze Market เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่วัยรุ่นยอมรับอย่างกว้างขวาง 
เป็นตลาดที่เกิดจากคอนเทนท์ในนิตยสาร Cheeze ซึ่งท าให้ฐานของกลุ่มเป้าหมายปรากฏอยู่ จ านวน
มาก จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจและเลือกศึกษา Cheeze Market ซึ่งเป็นตัวแทนของตลาดเชิงกิจกรรม โดย
น ามาเป็นกรณีศึกษาประกอบกับวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และการสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) เพ่ือให้เกิดภาพของลักษณะปรากฏการณ์และ
พฤติกรรมของผู้ค้าและลูกค้าในบริบทที่เป็นจริง 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.5.1 ผลจากการวิจัย จะเป็นประโยชน์โดยเป็นแนวทางต่อการพัฒนาการจัดตลาดนัดเชิง
กิจกรรม และเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนธุรกิจประเภทนี้ให้ด าเนินการอยู่ต่อไปในอนาคต
 1.5.2 ผลการวิจัย จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเพ่ือหารูปแบบการสื่อสาร ที่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้า หรือการศึกษาวิจัยเชิงลึกที่เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มผู้ค้าและกลุ่มลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 1.5.3 ผลการวิจัย สามารถใช้เป็นเนื้อหาและข้อมูลที่ส าคัญให้แก่ผู้ที่สนใจในการด าเนินธุรกิจ 
    

1.6 นิยามศัพท์ 
รูปแบบตลาดนัดเชิงกิจกรรม หมายถึง กิจกรรมการซื้อขายในสถานที่ใดสถานที่

หนึ่ง เป็นงานที่จัดขึ้น เพ่ือให้ผู้บริโภคได้มา
พบปะสังสรรค์ ดื่มกิน เลือกซื้อสินค้ารวมถึง
การท ากิจกรรมร่วมกันภายในงานซึ่ งมี
แนวคิดที่แปลกใหม่และเป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้ค้าขายในโลกออนไลน์ มีพ้ืนที่ส าหรับ
การขายของในสไตล์ของตนเองด้วย 

Cheeze Market หมายถึง ตลาดนั ด เ ชิ ง กิ จกร รมที่ มี ก า ร พัฒนา
Content ในนิ ตยสาร  Cheeze ซึ่ ง เป็ น
ตลาดที่มีแนวคิดสร้างสรรค์อย่างคนรุ่นใหม่ 
โดยจะมีจะมีร้านค้าทีมีสินค้าและรูปแบบ
การตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์และไอเดียไม่
ซ้ าใคร เป็นพ้ืนที่ที่สามารถแสดงอัตลักษณ์
ในเรื่องของ แฟชั่น การแต่งกายที่มีความ
แตกต่างจากตลาดแห่งอ่ืน 

ผู้ค้า หมายถึง ผู้ ค้ า ใน  Cheeze Market ส่ วน ใหญ่นั้ น 
มักจะมีลักษณะที่ โดดเด่นและมีความ
เป็น อัตลักษณ์ เฉพาะบุคคล โดยมมุ่ ง
แสวงหาความต้องการของตลาดเ พ่ือ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ที่มีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายคลึงกัน โดยผู้ค้าอาจ
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เป็นร้านค้าขนาดใหญ่หรือเจ้าของเพียงคน
เดียวก็ได้ ซึ่งผลตอบแทนที่ได้ อาจเป็นก าไร
หรือขาดทุน 

ลูกค้า หมายถึง กลุ่มวัยรุ่นหรือผู้ที่มีความชื่นชอบและ
รสนิยมที่คล้ายคลึงกัน ต้องการเลือกซื้อ
สินค้า กินดื่ม พบปะสังสรรค์ ดูงานศิลปะ 
และท ากิจกรรมอ่ืนๆร่วมกัน โดยจะได้รับ
ประโยชน์จากสินค้าหรือการบริการของ
ผู้ค้า ซึ่งจะมีสินค้าหรือการบริการเป็นการ
แลกเปลี่ยน 

รูปแบบการสื่อสาร หมายถึง เป็นการแลกเปลี่ ยนข่ าวสาร ความรู้  
ความคิด ทัศนะคติ ความรู้สึกและอารมณ์
ของบุคคลที่มีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งในที่นี้
จะหมายถึง ผู้ท าตลาดกับผู้ค้า และผู้ค้ากับ
ลูกค้าที่มีการสื่อสารและมีการใช้สื่อในการ
เชื่อมต่อทั้งสองฝ่าย 

ช่องทางการรับรู้ของลูกค้า หมายถึง สิ่ งที่ ลู กค้ า เลื อกรั บและ เกิ ดการแปล
ความหมายเพ่ือที่จะปฏิบัติต่อสิ่งนั้น ให้มี
ความหมายและเข้าใจได้ในที่นี้ คือ ผู้บริโภค
มีการรับและเกิดการแปลความหมายต่อ
ตลาดนัดเชิงกิจกรรม ออกมาว่าเป็นตลาด
แนวใหม่ ซึ่งการรับรู้มีผลต่อกิจกรรมที่
เกิดข้ึนของตลาด 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ได้จากการวัดผลของการเลือก
รับรู้ในสิ่งที่มีต้องการในที่นี้อาจหมายถึง 
ความพึงพอใจต่อการซื้อสินค้า หรือความ
พึงพอใจต่อการจัดตลาดนัดเชิงกิจกรรม 

การเปิดรับสื่อ หมายถึง  ผู้ที่รับสารที่มีกระบวนการเลือกรับรู้ซึ่ง
มักจะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ 
ความเชื่อต้องการ ทัศนคติ หรือความรู้สึก
นึกคิดโดยผู้ที่รับสารไม่อาจะเปิดรับข่าวสาร
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ที้ผ่านเข้ามาสู่ตนได้หมด บุคคลจึงเลือกรับรู้
เพียงบางส่วน ที ่ คิดว่ามีประโยชน์ต่อตน
ตามจุดมุ่งหมายของความพึงพอใจ และ
ความต้องการ 

สื่อเก่า หมายถึง ประเภทของสื่อที่อยู่ในรูปแบบที่เก่าได้แก่ 
วิทยุหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และรวมไปถึง
บุคคลที่ท าหน้าที่ เป็นผู้ส่งสารและผู้รับ
ข่าวสาร 

สื่อใหม่ หมายถึง ประเภทของสื่อที่พัฒนามาจากสื่อออฟไลน์ 
โดยมีอินเตอร์เน็ต เป็นตัวเชื่อมโยงหลักใน
การสื่อสาร ในปัจจุบันสื่อออนไลน์ที่คน
นิยมใช้กัน เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม 
ที่มีการอาศัยอินเตอร์เน็ตในการสื่อสาร ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดการรับรู้ของผู้บริโภค ท าให้เกิด
พฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการ 
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บทท่ี 2 
 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  ในการวิจัยเรื่อง "กระบวนการสื่อสารตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) : กรณีศึกษา 
Cheeze Market"  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์ตามแนวคิด
ทฤษฏีที่ก าหนดไว้ ดังนี้                                                                                                                                                          
  2.1 แนวความคิดการจัดกิจกรรมทางการตลาด 
  2.2 แนวคิดสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์  
  2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร 
  2.4 แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้  
  2.5 แนวคดิและทฤษฎีการเปิดรับสื่อ 
  2.6 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
   2.7 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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2.1 แนวความคิดการจัดกิจกรรมทางการตลาด 

 การจัดกิจกรรมทางการตลาด หมายถึง การก าหนดวาระพิเศษขึ้นมาเพ่ือช่วยในการส่งเสริม
สินค้า และชื่อเสียงของบริษัทให้เป็นที่ยอมรับ อีกทั้งเป็นการสร้างความเคลื่อนไหว และการรับรู้
ข่าวสารในกลุ่มผู้บริโภคด้วยการน าเสนอเหตุการณ์ต่างๆ ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
กลุ่มเปา้หมาย ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ และการหยิบยกเอาสถานการณ์ขึ้นมาประยุกต์ใช้ให้
เป็นประโยชน์ เหมาะสมกับฐานการตลาดของสินค้า โดยรูปแบบของกิจกรรมพิเศษนั้นไม่มีก าหนด
ตายตัวแต่ค านึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นส าคัญ (เสรี วงษ์มณฑา, 2540)  
          การตลาดโดยการจัดกิจกรรมทางการตลาดหรือการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event Marketing) 
การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event Marketing) เครื่องมือนี้ถือว่าเป็นดาวดวงเด่น (Rising 
Star) เป็นดาวจรัสแสงที่ก าลังแรงที่สุด เพราะการจัดกิจกรรมพิเศษสามารถดึงคนเข้าไปร่วมกิจกรรม 
ยิ่งถ้าสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมได้ดีมีค่าควรแก่การเป็นข่าว สื่อก็จะให้พื้นที่ในการท าข่าวแบบไม่ต้อง
เสียเงิน (Free Media Coverage) ช่วยเผยแพร่ข่าวสารผ่านวิทยุ โทรทัศน์ ถือว่าเป็นผลกระทบ 
(Impact) ที่ขึ้นอยู่กับกิจกรรมการสร้างสรรค์ (Creativity) ถ้ากิจกรรมพิเศษนั้น (Event) มีค่าควรแก่
การเป็นข่าว รับรองว่าเหตุการณ์นั้นมีจะมีความครอบคลุมจากการใช้สื่อ                                                                                     
ประโยชน์ของการจัดตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing)                                                                
 1. สร้างภาพลักษณ์ (Image) เป็นการใช้กิจกรรมเพ่ือเป็นตัวน าไปสู่การได้รับการลงข่าว                          
(Media Coverage) เพราะถ้าธุรกิจไม่มีกิจกรรมไม่มีเหตุการณ์ธุรกิจก็จะเงียบเหงา การจัดกิจกรรม
พิเศษขึ้น เช่น จัดการแข่งขันจะมีคนมาถามมาท าข่าว การสร้างกิจกรรมเหล่านี้จึงถือว่าเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์                                                                                                                                                 
 2. การใช้กิจกรรมพิเศษ (Event) เป็นพยานของจุดขาย (Testimonial) ในกรณีนี้จึงถือว่า
เป็นการติดต่อสื่อสารจุดขายของบริษัท กิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) เป็นกลยุทธ์ส่วน
หนึ่ งจากกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรหรือ IMC ( Intergrated Marketing 
Communication)                                                                                                                                    
 เสรี  ว งษ์มณฑา (2540)  ได้ ให้ ค านิ ยาม การสื่ อสารการตลาดแบบครบวงจรว่ า                   
เป็นกระบวนการพิจารณาแผนงานของการติดต่อสื่อสารทางการตลาดที่ต้องใช้การสื่อสาร เพ่ือการจูง
ใจหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง สามารถแบ่งออกเป็นการสื่อสาร 2 แบบ                       
คือ Above the Line และ Below the Line ส าหรับตลาดเชิงกิจกรรม  (Event Marketing) เป็น
ลักษณะการสื่อสารที่อยู่ใน Below the Line 
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รูปแบบของการจัดกิจกรรมทางการตลาด    

1. การจัดการประกวด (Contest) เป็นกิจกรรมการประกวดต่างๆ เช่น การจัดประกวดร้อง
เพลง การจัดประกวดการเต้น                                                                                                    
 2. การจัดแข่งขัน (Compitition) เป็นการจัดกิจกรรมในการแข่งขันรูปแบบต่างๆ 
เช่น การแข่งขันกีฬา การจัดแข่งขันวาดรูป การแข่งขันลดน้ าหนัก ฯลฯ                                                             
 3. การจัดงานฉลอง (Celebration) การจัดกิจกรรมในลักษณะงานฉลองเนื่องใน
โอกาสต่างๆ เช่น ฉลองครบรอบปี ฉลองยอดขายทะลุเป้า ฉลองรางวัล ฯลฯ การฉลอง
สามารถสร้ า งภาพลักษณ์ ได้ แน่นอน เพราะเราฉลองในสิ่ งที่ ดี สิ่ งที่ เป็นชั ยชนะ                             
เป็นการแสดงให้เห็นว่าเรามีคุณภาพจึงด ารงอยู่ได้ยาวนาน แสดงว่าสินค้ามีคุณภาพและเป็น
ที่ยอมรับของผู้บริโภคจึงสามารถท ายอดได้ตามเป้าหมาย                                                                                                                      
 4. การจัดงานเปิดตัวสินค้า (Product Launching Presentation) มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเปิดตัวสินค้าที่ออกมาใหม่ ลักษณะของงานเปิดตัวสินค้าภายในงานจะมีการจัดแสดง
สินค้าเพ่ือให้ผู้ร่วมงานได้มีโอกาสชมและได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้า หากเป็น
สินค้าประเภทอุปโภคบริโภคก็จะมีการแจกตัวอย่างให้ผู้ร่วมงานได้ชิมฟรีหรือน ากลับไป
ทดลองที่บ้าน  

5. การจัดงานมอบรางวัล (Award Day) การจัดงานเพ่ือให้รางวัลพนักงานที่มีผลงาน
ดีเด่น ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าสินค้าขายดี มีนักการขายได้รับประกาศเกียรติคุณ 
หรือบางครั้งครบรอบปีจะแจกรางวัลพนักงานที่ท างานกับบริษัทเป็นเวลานาน กรณีนี้เป็น
กิจกรรมพิเศษที่ท าให้เกิดผลกระทบที่ดี เพราะก่อนที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้ดีในสายตาของ
ผู้บริโภค จะต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของพนักงานภายในบริษัทเสียก่อน เพ่ือให้
พนักงานเกิดความภักดีต่อบริษัทในขณะเดียวกันก็ท าให้ผู้บริโภครู้ข่าวเกี่ยวกับการแจกรางวัล
อีกด้วย                                                                                                                           
 6. การจัดงานขอบคุณ (Thank Party) การจัดงานเพ่ือขอบคุณลูกค้าหรือสื่อมวลชน                   
การจัดงานเพ่ือขอบคุณลูกค้าเป็นสิ่งส าคัญมาก โดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นพ่อค้าคนกลาง                   
ซึ่งมีหน้าที่ขายสินค้าของเราเพ่ือส่งไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย สื่อมวลชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่
ส าคัญเพราะการจะท าการเผยแพร่ข้อมูลใดๆเกี่ยวกับตัวสินค้าย่อมที่จะอาศัยสื่อ หากผู้ขาย
และสื่อมวลชนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสินค้าหรือบริษัท ย่อมจะถ่ายทอดแต่สิ่งที่ดีๆไปยัง
ผู้บริโภคถือเป็นกระบอกเสียงและเป็นก าลังในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าและบริษัท
 7. การจัดงานสัมมนา (Seminar or Conference) การจัดงานสัมมนาในรูปแบบ
ต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือชุมชนใดชุมชนหนึ่งปัจจุบันนิยมท ากันมาก
เพราะเป็นการให้ความรู้ และสอดแทรกความสามารถของบริษัทที่จัดสัมมนาลงไปด้วย ซึ่งจะ
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ดูน าเชื่อถือแลสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน                                                                                                                                                               
 8. การจัดนิทรรศการหรือแสดงสินค้า (Exhibition and Trade Show) งานแสดง
สินค้าหลายชนิดรวมกัน เป็นเครื่องมือที่สามารถดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วยกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มคนกลาง แหล่งจัดแสดงสินค้าและแหล่งจัดนิทรรศการใน
ประเทศไทย เช่น งานมอเตอร์ โชว์  ถือ เป็นการสร้ างภาพลักษณ์ ให้กับรถต่ างๆ                        
งานเฟอร์นิเจอร์โชว์ งานไอทีโชว์เป็นต้น                                                                                                                                                        
 9. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Sales Promotion Activity) เป็นเครื่องมือ
อย่างหนึ่งของการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการซื้อให้เร็ว
และเข้มข้ึน เมื่อไรก็ตามที่เราจัดนิทรรศการแล้วมีการขายประกอบด้วยจะคึกคักมากกว่าการ
เชิญคนมาชม เพราะฉะนั้นในการจัดนิทรรศการควรจะมีการส่งเสริมการขายประกอบด้วยทุก
ครั้ง                                                                                                                        
 10. การจัดการแสดงพิเศษ (Entertainment) การจัดรายการบันเทิงต่างๆของ
องค์กร เช่น การจัดคอนเสิร์ต การจัดละครการกุศล ฯลฯ ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ผ่าน
รายการบันเทิง ตัวอย่างเช่น การเป็นสปอนเซอร์วิดีโอเพลง (Music Video) ซึ่งจะสังเกต                 
ได้จากข้างหลังปกเทป ผู้ที่เป็นสปอนเซอร์เหล่านี้มักจะมีบทบาทในการสื่อสารตัวสินค้า เช่น 
อาจมีสัญลักษณ์ของสินค้าบนเวที มีการน าสินค้าไปสาธิตในช่วงเวลาก่อนแสดงคอนเสิร์ต 
หรือให้ผู้ชมเอาชิ้นส่วนของสินค้าบนเวที มีการน าสินค้าไปสาธิตในช่วงเวลาก่อนการแสดง
คอนเสิร์ต หรือให้ผู้ชมเอาชิ้นส่วนของสินค้าเพ่ือไปแลกบัตรชมคอนเสิร์ตฟรี ฯลฯ วิธีการ
เหล่านี้ล้วนแต่เป็นการสร้างให้ผู้บริโภคมีความผูกพันกับสินค้า หรืออาจจัดในรูปลักษณะที่
เป็นกุศล เช่น การจัดละครการกุศล การจัดคอนเสิร์ตการกุศล ซึ่งส่วนใหญ่นิยมเผยแพร่ทาง
โทรทัศน์ ในความจริงแล้วคือ เราพยายามที่จะท าให้ผู้บริโภคนั้นมีความรู้สึกว่าเราสนับสนุน
ให้ชีวิตเขามีความสุข โดยการเปิดโอกาสให้เขาได้ชมคอนเสิร์ตชมรายการบันเทิงต่างๆ เราจะ
พบได้ว่าในปัจจุบันนี้การสร้างภาพลักษณ์ ผ่านความบันเทิงก าลังได้รับความนิยมอย่างสูงใน
ทุกวงการ                                                                                     
           11. การจัดกิจกรรมในวันเปิดกิจการ ซึ่งเป็นวันแห่งการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ไม่ว่าจะ
เป็นโรงแรมเปิดใหม่ ร้านหนังสือเปิดใหม่ ในการเปิดงานก็จะมีการท าบุญตอนเช้า การเปิด
ป้าย การให้เข้าเยี่ยมชม การให้ใช้สินค้าฟรี การรับประทานอาหารฟรีหรือถ้าไม่ฟรีก็จะลด
ราคาเป็นพิเศษ และในบางครั้งก็อาจมีการจัดกิจกรรมการกุศลประกอบการเปิดงาน                     
เช่น ถ้าไม่อยากให้คนมาชมภาพยนตร์ฟรีแต่อยากให้เป็นการเปิดงานก็ท าได้ โดยบอกว่าค่า
ตั๋วภาพยนตร์ที่จ าหน่ายได้ในสัปดาห์แรกจะมอบให้สถานเลี้ยงเด็กก าพร้า เป็นต้น การเปิด
งานนั้นสร้างความคึกคักให้กับหน่วยงาน โดยการเปิดอย่างเป็นทางการมีการเปิดป้าย                    
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ผ้าแพร ตัดริบบิ้น ปล่อยลูกโป่ง มีแขกมาร่วมงานมีการเยี่ยมชม สื่อมวลชนน าเรื่องราวของ
การเปิดงานไปลงข่าวด้วย ส่วนใหญ่การเปิดงานมักจะมีเรื่องของการส่งเสริมการขาย
ประกอบด้วยเสมอ เช่น การเปิดงานของธนาคาร สาขาก็จะมีการแจกกระปุกออมสินให้กับ
คนที่เปิดบัญชี ถ้าเป็นอาหารก็จะมีการให้ส่วนลดให้ของแถม ถ้าเป็นโรงแรมก็จะให้อัตรา
พิเศษในการเข้าพัก เป็นต้น                                                                                                                

12. วันประชุมใหญ่ประจ าปี (Grant Meeting) การจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวัน
ประชุมใหญ่ประจ าปี เช่น การจัดงานรื่นเริง การแข่งขัน การแจกรางวัลพนักงานดีเด่น ฯลฯ
 13. การประชุมพนักงานขาย (Sales Conference) เป็นการสร้างความรู้ความใจ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ตลอดจนให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับพนักงานขาย                                                                 
 14. การจัดทัวร์สื่อมวลชน (Press Tour) เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่บริษัทจัดขึ้น
ส าหรับสื่อมวลชน ให้ ได้ เห็นของจริง โดยการเชิญสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมโรง งาน                           
หรือบางครั้งอาจจะเป็นทัวร์ต่างประเทศเพ่ือให้สื่อมวลชนเขียนข่าวของบริษัทให้ ซึ่งก็จะ
สามารถช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทได้                                                                                                                
 15. การให้บริการสังคม (Service) เป็นการให้บริการสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
เก็บขยะ การขุดลอกคูคลอง การท าความสะอาดวัด การซ่อมสะพาน ฯลฯ เป็นการแสดง
ความช่วยเหลือและคืนก าไรให้กับสังคม ซึ่งจะช่วยให๎ภาพลักษณ์ของบริษัทดีในสายตาของ
ประชาชน                                                                                                                        

16. การจัดประมูล (Auction) เป็นการจัดกิจกรรมการประมูลสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วน า
เงินที่ได้ไปช่วยการกุศล เช่น การประชุมสินค้าแล้วน าเงินไปบริจาคให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ เป็น
ต้น                                                                                             

17. การฝึกอบรมพิเศษ (Special Training) เป็นการจัดฝึกอบรมพิเศษส าหรับ
บุคลากร ซึ่งเท่ากับเป็นการสร้างภาพลักษณ์ว่าบริษัทมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้า
และมีคุณภาพ                                                                                            

18. การท าส่งเสริมการขายร่วมกับสินค้าอ่ืนๆ (Cooperation Promotion) เป็นการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกันระหว่างบริษัทต่างๆ                                                                                                       
 19.  การจัดสัมมนากับตัวแทนจ าหน่าย (Dealer Conference)  เป็นการจัด
ประชุมสัมมนาตัวแทนจ าหน่ายและคนกลางของธุรกิจ เพ่ือให้ตัวแทนจ าหน่ายมีความชื่นชอบ
บริษัทและเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อบริษัท                                                                                                                                                              
 20. การเปิดให้เยี่ยมชมองค์กร (Open House หรือ On The House) การที่องค์กร
เปิดให้บุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเกษตรกร ฯลฯ เข้าเยี่ยมชม                                            
  21. การเข้าร่วมขบวนพาเหรด (Parade Participation) การจัดกิจกรรมโดยจัด
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หรือร่วมขบวนพาเหรด หรือให้การสนับสนุนด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ขบวนรถบุปผาชาติที่
พัฒนา ขบวนแห่เทียนที่จังหวัดอุบลราชธานี ขบวนแห่ปราสาทผึ้งที่จังหวัดสกลนคร การเชิด
สิงโตมังกรที่จังหวัดนครสวรรค์ ฯลฯ เหล่านี้เป็นขบวนพาเหรดที่ส าคัญ ซึ่งถ้าเราอยากแสดง
ตนเป็นผู้น าก็สามารถจัดขบวนพาเหรดของเราเข้าไปได้  แต่กฎของประเทศไทย                   
มีอยู่ว่าชื่อขบวนรถเป็นได้แค่ชื่อบริษัทเป็นชื่อสินค้าไม่ได้                                                         

22. การเดินสายเพ่ือแสดงผลงาน (Road Show) เป็นการจัดท าวัสดุต่างๆ ซึ่งอาจ
เป็น วิดีโอ สไลด์ โบร์ชัวร์ เอกสารต่างๆ ฯลฯ แล้วเดินสายไปยังที่ที่มีกลุ่มเป้ าหมาย                      
แล้วน าเอาวัสดุต่างที่ท าไปแสดงให้กลุ่มเป้าหมายได้ชม เพ่ือเชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายมาเป็น
ลูกค้าหรือร่วมงานร่วมลงทุน การเดินสายเพ่ือเสนอเรื่องราวของบริษัทซึ่งบริษัทเงินทุนนั้น
นิยมท ากันมาก                                                                                                                             

23. การสนับสนุนกิจกรรมพิเศษแบบเป็นกลุ่ม (Piggy Backing) เป็นการจัดการ
ส่งเสริม การตลาดและการสนับสนุนรายการใดๆ แบบเป็นกลุ่มโดยหลายธุรกิจร่วมกัน ค าว า 
Piggy แปลว่า ออมสิน (ประหยัด) ส่วนค าว า Backing แปลว่า สนับสนุนหรือการเป็นผู้
อุปถัมภ์ (Sponsor) ดังนั้น ค าว า Piggy Backing จึงหมายความว่าการรวมตัวกันนั้นสามารถ
ท าได้อย่างประหยัด และเป็นการใช้งบประมาณหลายกลุ่ม โดยยึดหลักการว่าการท ากิจกรรม
ส่งเสริมนั้นไม่ควรท าคนเดียว ควรท าหลายธุรกิจร่วมกัน เช่น การจัดประกวดซึ่งมีหลาย
บริษัทเป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรมขึ้น ในกรณีที่มีงบประมาณไม่เพียงพอเป็นสปอนเซอร์เดี่ยวไม่ได้
ต้องเป็นสปอนเซอร์ร่วม                                                                    

24. การชิงโชค (Sweepstakes) เป็นการเชิญชวนให้ผู้บริโภคส่งชิ้นส่วนสินค้า หรือ
แบบฟอร์มเข้าร่วมชิงโชค การชิงโชคถือเป็นการส่งเสริมการขายทางการตลาดซึ่งสามารถ
สร้างภาพลักษณ์ได้ดี                                                                                                                                    
 25. การจัดแคมป์พิเศษ (Special Camping) เป็นการจัดค่ายกิจกรรมพิเศษต่างๆ 
เช่น ห้างโรบินสันจัดแคมป์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษาอังกฤษ ธรรมศาสตร์จัดแคมป์
ภาษาอังกฤษแบรนด์ จัดแคมป์ติวเข้มก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ การจัดประกวด
นางสาวไทยถ้าน าหลักการข้อนี้ไปใช้ได้ คือ มีการให้ผู้เข้าประกวดไปพักในที่ต่างๆหลาย
จังหวัด การจัดแคมป์นี้จะมีกิจกรรมหลายอย่างท่ีสามารถสร้างภาพลักษณ์ได้                                                                                                                            
 26. การเป็นผู้อุปถัมภ์กีฬา (Sponsorship of Sport) การเป็นผู้ให้การสนับสนุน
กีฬาต่างๆเป็นที่นิยมของหลายบริษัท ในปัจจุบันนี้บริษัทต่างท าการส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างบริษัท หรือสินค้ากับกีฬา เช่น เนสกาแฟกับสนุกเกอร์  โอสถสภากับมวย               
เป็นต้น                                                                                                                                 
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27. การจัดวันและสัปดาห์พิเศษ (Special Day and Week) เป็นการที่องค์กรจัด
งานเหตุการณ์พิเศษขึ้น โดยเลือกก าหนดเอาวันส าคัญหรือสัปดาห์โดยเฉพาะเจาะจงขึ้นมา
เอง แล้วถือเอาวันหรือสัปดาห์ช่วงนั้นเป็นระยะเวลาจัดเหตุการณ์พิเศษของตน                                                                                             
 28. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Promotion Activity) การจัดกิจกรรมลด 
แลก แจกแถม เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ เช่น การจัดงานอาหารแคลอรี่ต่ า มีการจัดตั้งเวที
สัมภาษณ์ดารานักแสดงที่เลือกรับประทานอาหาร มีการตั้งโต๊ะขายอาหารที่มีแคลอรี่ต่ า เป็น
ต้น กิจกรรมประเภทนี้เป็นกิจกรรมที่นิยมท ากันมาก เพราะได้มีส่วนร่วมและเกิดการ
ตอบสนองที่สามารถวัดผลของการกระท าได้ก่อให้เกิดการครอบคลุมจากสื่อได้ดีมาก                                                                                                                           
 29.  การจัดท าการแถลงข่าว (Press Conference) เป็นการจัดแถลงข่าวต่อ
สื่อมวลชนเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการให้ผู้บริโภครู้เกี่ยวกับตัวบริษัท องค์กรหรือตัว
สินค้าในกรณีที่มีการออกสินค้าใหม่หรือสินค้าเกิดปัญหา เพ่ือเป็นการไขข้อข้องใจหรือแสดง
ข้อเท็จจริงให้ผู้บริโภค ได้รับทราบซึ่งจะสามารถแก้ไขให้ภาพลักษณ์ของสินค้าและบริษัท
กลับมาดีดังเดิม                                                                                        

30. การพบปะ (Meeting) เป็นการจัดให้มีการพบปะเพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคลหลาย
ฝ่ายได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนะ และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน                                                                               
 31. การให้รางวัลพิเศษ (Special Award) การที่องค์กรจัดมอบรางวัลพิเศษให้แก่
บุคคลที่สร้างสรรค์หรือบ าเพ็ญประโยชน์ในสิ่งที่ดีงาม แก่สังคมส่วนรวมหรือเป็นบุคคลดีเด่น
บุคคลตัวอย่าง                                                                                                                
การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) 

 การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) หมายถึง สื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรม 
ซึ่งประกอบไปด้วย 1. Brand Experience เครื่องมือที่ถ่ายทอดความเป็นตัวตนของตรา
สินค้า  2.  Deliver any Messages การสื่อสารถ่ายทอดผ่านกิจกรรม 3.  Gain More 
Attention From Niche Targets การเลือกกลุ่มเป้าหมาย ศึกษาลงไปในแนวลึก และ 4. 
Lead, Support, Amplification for any IMC Tools เครื่องมือ ผสมผสานเพ่ิมแรงผลักสู่
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (บิสิเนสไทย, 2550)                                                                                   

จะเห็นได้ว่าการตลาดเชิงกิจกรรมในปัจจุบันจะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น มักมีการ
เปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตลอดเวลา โดยกลุ่มเป้าหมายได้ต้องสามารถเข้าถึงตัว
สินค้าและตัวผู้ค้าต้องสร้างความมั่นใจในคุณสมบัติของสินค้านั้นๆ การจัดตลาดเชิงกิจกรรม
จึงเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการที่เหมาะส าหรับผู้ค้ายุคใหม่ ที่จะเพ่ิมยอดขายและ
เกิดการบอกต่อ เมื่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหันมาสนใจในตัวสินค้าหรือกิจกรรมที่สร้างขึ้น ก็จะ
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เกิดการบอกต่อในกลุ่มลูกค้าและอาจท าให้สื่อมวลชนสนใจ ดังนั้น การตลาดเชิงกิจกรรมจึง
เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่น่าจับตามองในปัจจุบัน  

(เกรียงไกร กาญจนะโภคิน., 2549) ผู้เขียนหนังสือ Event Market  กล่าวว่า ค า
จ ากัดความของค าว่า Event Market คือ เครื่องมือที่ถ่ายทอดความเป็นตัวตนของตัวสินค้า
ผ่านประสบการณ์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วย สัมผัสทั้ง 5 ของตัวเองที่ไม่สามารถถ่ายทอด
ได้ด้วยวิธีอ่ืนซึ่งหมายความว่า การให้ผู้บริโภคได้รับรู้ตราสินค้าซึ่งจะถูกสื่อผ่านออกมาผ่าน
สัมผัสทั้งห้า คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส   
 (เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม, 2551) กล่าวว่า การจัดตลาดเชิงกิจกรรมเป็นการเปิด
โอกาสให้ลูกค้าเป้าหมายและบุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมและเกิดการท ากิจกรรมร่วมกัน โดยจะ
ได้ผลดีกว่าการประชาสัมพันธ์หรือวิธีการอ่ืนๆ ท าให้สามารถวัดผลทางการตลาดได้ชัดเจน
กว่าการประชาสัมพันธ์ทั่วไป                                                                                                                       
 (วิทยา ด่านธ ารงกูล, 2548) กล่าวว่า การท าการตลาดเชิงกิจกรรมนับเป็นภารกิจที่มี
ความท้าทายความสามารถของนักการตลาดในการดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย จะ
เห็นได้ว่ามีกิจกรรมทางการตลาดเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา ท าให้เกิดกระแสสามารถดึงดูดความ
สนใจให้กับผู้บริโภคและสื่อมวลชน เป็นการผสมผสานกลยุทธ์แบบเก่าแต่ได้ผลลัพธ์ทีดี เพ่ือ
เพ่ิมกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จและบรรลุ
วัตถุประสงค์ สร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความประทับใจในตราสินค้ามากยิ่งขึ้น การจัด
ตลาดเชิงกิจกรรมจึงเป็นช่องทางที่ดีทีเหมาะสมกับสินค้าที่มีงบประมาณที่จ ากัดในการท า
ประชาสัมพันธ์  ซึ่ งถ้ามีการสร้างกิจกรรมที่ดีและมีการประชาสัมพันธ์ที่น่ าสนใจ            
จะท าให้สินค้าเป็นที่กล่าวถึง และสร้างความประทับใจได้ดีกว่าการใช้สื่อโฆษณาที่ต้องใช้
งบประมาณอย่างมากมาย จะเห็นได้ว่านักการตลาดรวมถึงผู้ประกอบการได้ให้ความสนใจ
การท าตลาดร่วมกันกับการประชาสัมพันธ์ซึ่งจะท าให้สินค้าเข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งข้ึน 

(เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม, 2551) กล่าวว่า การตลาดเชิงกิจกรรมเป็นการตลาดที่
ส่งเสริมการขาย และสร้างการรับรู้ของในตัวสินค้า ซึ่งเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ได้      ผล
ดีกว่าการท าประชาสัมพันธ์ ซึ่งการจัดตลาดเชิงกิจกรรมจะมีหลักดังต่อไปนี้                                                                                                               
 1. ต้องมีป้ายหรือโลโก้ของตราสินค้าในบริเวณงานอย่างทั่วถึง                                                                         
 2. ควรมีสัญลักษณ์ประจ างานเพื่อให้เป็นที่น่าสนใจ                                                                                   
 3. อาจมีการเชิญสื่อมวลชนมาร่วมงาน                                                                                                             
 4. ทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรม มีการประชาสัมพันธ์                                                                          
 5. เชิญผู้มีชื่อเสียงมาร่วมกิจกรรมในงาน เช่น ศิลปิน ดารา                                                                   
 6. มีการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดประเภทอ่ืนร่วมด้วย                                                             
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 7. งานที่จัดต้องเหมาะสมกับสินค้าที่ต้องการขาย                                                                                 
 8. ชื่องานต้องสอดคล้องกับสินค้าที่จะขาย                                                                              
 อีกเหตุผลหนึ่ งที่ท าให้การตลาดเชิงกิจกรรมได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว 
เนื่องมาจากการที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคในปัจจุบันมีความแตกต่างกันมากขึ้น ทั้งในรสนิยม 
กิจกรรมรวมถึงวิธีการรับสื่อ ท าให้ลูกค้าแต่ละกลุ่มต่างมีความต้องการหรือพฤติกรรมที่
แตกต่างกันออกไปมากขึ้น อีเว้นท์หรือกิจกรรมจึงเข้ามาท าหน้าที่ตรงนี้แทน เพ่ือเจาะลูกค้า
เฉพาะกลุ่มสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง ถึงแม้ว่ากลุ่มลูกค้าจะเล็กลงแต่การเข้าถึง
ลูกค้าตัวจริงได้ก็ย่อมเพ่ิมโอกาสในการขายได้ดีกว่า                                                                                                                                        
 การศึกษาของ (จิตรภัทร์ จึงอยู่สุข, 2543)ที่ด าเนินการศึกษาการมีส่วนร่วม ทัศนคติ                   
การตัดสินใจซื้อความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อสินค้า
ความเกี่ยวพันสูงและสินค้าความเกี่ยวพันต่ าที่มีการจัดการตลาดเชิงกิจกรรม ผลการวิจัย
พบว่า การมีส่วนร่วมกับการตลาดเชิงกิจกรรม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภค การศึกษาดังกล่าวจึงยิ่งสะท้อนความส าคัญและประสิทธิผลของการตลาดเชิง
กิจกรรมต่อการตลาดเชิงรุกในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น                                                                                                                             
 หากแต่การท าการตลาดเชิงกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพียงความเหมาะส 
หรือ สอดคล้องกับรสนิยมหรือความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น แต่ยังจะต้องเป็น
กิจกรรมที่โดดเด่นและน าสนใจด้วย เพ่ือผลในการประชาสัมพันธ์สามารถดึงดูดสื่อมวลชนให้
น าเสนอเป็นข่าว การจัดการตลาดเชิงกิจกรรมจึงต้องมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน จึง
จะเห็นว่าการจัดการตลาดเชิงกิจกรรมงานหนึ่งๆ มีความจ าเป็นจะต้องวางกลยุทธ์ให้ดีเพ่ือให้
สามารถสร้างประโยชน์กลับมาในเชิงการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด                                                                      

การตลาดเชิงกิจกรรมที่ดีจะต้องมีการประสานงานกันระหว่างฝ่ายการตลาด และ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้องวางขั้นตอนและกระบวนการของกิจกรรมก่อนงาน ระหว่างงานและ
ภายหลังงานเพ่ือสร้างความพึงพอใจและสร้างความจดจ าในตราสินค้าต่อผู้บริโภคอย่างยั่งยืน 
และในขณะเดียวกันต้องบรรลุเป้าหมายของการจัดงานที่วางไว้ตอนต้น จึงจะถือได้ว่าเป็น
การท าการตลาดเชิงกิจกรรมอย่างเหมาะสม                                                                                                                                                                
ลักษณะส าคัญของการตลาดเชิงกิจกรรม                                                                          
 (Leonard, 2002) กล่าวว่า ลักษณะส าคัญของกิจกรรมที่เป็น Event Marketing 
นั้นจะมีลักษณะที่เรียกว่า The Three Es of Event Marketing ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรม
ที่มีคุณลักษณะใน 3 ด้านคือ  

1. E1 (Entertainment) มีความเพลิดเพลิน นั่นคือ กิจกรรมพิเศษที่จะท าขึ้นเพ่ือ
น าเสนอต่อผู้บริโภคจะต้องเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้บริโภค โดย
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เป็นกิจกรรมที่มีความแปลกไปจากเหตุการณ์ตามปกติที่ผู้บริโภคพบเห็นเป็นปกติธรรมดาใน
ชีวิตประจ าวัน  

2. E2 (Excitement) มีความตื่นเต้นเร้าใจ ต้องเป็นกิจกรรมที่มีความตื่นเต้นเร้าใจ 
เป็นกิจกรรมที่จะสามารถสร้างความทรงจ าให้เกิดกับผู้บริโภค อาจจะเป็นการน าเสนอในสิ่งที่
หาชม หรือเกิดข้ึนนอกเหนือไปจากความคาดคิดของผู้บริโภคได้ยาก  

3. E3 (Enterprise) มีความท้าทายให้ทดลอง นอกจากต้องเป็นกิจกรรมท่ีสร้างความ
เพลิดเพลิน สร้างความทรงจ าแล้ว กิจกรรมพิเศษที่สมบูรณ์แบบจ าเป็นที่จะต้องมีความท้า
ทายให้ผู้บริโภคเกิดอาการอยากทดลอง  
ดังนั้น ตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) ที่นอกจากจะต้องมีลักษณะ3’Es แล้ว กิตติ        
สิริพัลลภ (2546, น. 4) ได้น าเสนอว่าจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้  

1. น าสนใจ ต้องเป็นกิจกรรมท่ีมีความแปลกใหม่ ดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย
ให้มาเข้าร่วมติดตาม หรือดูกิจกรรมที่จัด  

2. ประทับใจ กิจกรรมที่จัดต้องสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกิจการหรือองค์กร 

3. ต าแหน่งของสินค้า กิจกรรมที่จัดต้องสนับสนุนหรือไปในทิศทางเดียวกับจุดยืน
หรือต าแหน่งของสินค้า  

4. ยอดขาย ถึงแม้ว่าการจัด Event Marketing จะมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้
จักในตราหรือความสัมพันธ์กับลูกค้า แต่ต้องค านึงพึงวัตถุประสงค์ด้านยอดขายด้วย  

5. กลมกลืนกับการสื่อสารอื่น บุคลากร อุปกรณ์และสื่อต่างๆที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
จะต้องมีความกลมกลืนสอดคล้องกัน  

6. คุ้มค่ากับการลงทุน ผลที่ได้จากการท ากิจกรรมจะต้องคุ้มค ากับค าใช้จ่าย แรงงาน
บุคลากร โดยเฉพาะเมื่อต้องน าไปเทียบว่าถ้าใช้ทรัพยากรในจ านวนที่เท่ากันกับการท าอย่าง
อ่ืนจะได้ภาพลักษณ์หรือผลที่ดีกว่ากันหรือไม่  

7. ทัศนคติมวลชน กิจกรรมที่ท าต้องสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมวลชนที่เป็นผู้น าความคิดในสังคม   
การก าหนดส่วนประสมการตลาดเชิงกิจกรรม (Leonard, 2002) 

ส่วนประสมการตลาดเชิงกิจกรรม หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควมคุมได้ซึ่งใช้
ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นในเรื่องการตลาดเชิงกิจกรรม 
โดยปกติแล้วเรามักจะคุ้นเคยกับการใช้ส่วนประสมทางการตลาดที่เรียกว่า  4 P’s แต่จาก
แบบจ าลองที่น ามาอ้างอิง จะใช้ส่วนประสมทางการตลาดที่เป็น  9 P’s ในการท าการตลาด
เชิงกิจกรรม คือ  
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1. Product Experience ผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งที่จะน าเสนอ คือจะน าเสนอประโยชน์
โดยตรงที่จะได้จากผลิตภัณฑ์  

  2. Programming โปรแกรม รูปแบบการน าเสนอกิจกรรมพิเศษที่แตกต่างไปจาก
ผู้อื่น  

3. Packaging รูปลักษณ์ของกิจกรรม คือ การผสมผสานความลงตัวของกิจกรรม
พิเศษให้มีความดึงดูด จูงใจ เหมาะสม ชวนให้ติดตาม  

4. Place ท าเลที่ตั้ง สถานที่จัดงานควรเป็นสถานที่ที่กลุ่มเป้าหมายสามารถพบ
กิจกรรมได ้

5. Physical Setting การจัดสถานที่ คือการจัดสถานที่ให้สัมพันธ์กับความต้องการ
ของลูกค้า6. Process การด าเนินการ คือการจัดล าดับการท างานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่
วางแผนไว้ 

  6. People คือ นักแสดง ผู้ชม เจ้าของงาน และแขก  
  7. Partnership หุ้นส่วนจัดงาน คือ ผู้ให้ทุนสนับสนุนการจัดงาน และสื่อ  

8. Price ค าเข้าชมกิจกรรมพิเศษ หรือค าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะมีการคิดหรือฟรี 
หรือแล้วแต่จะบริจาคก็ได้ 

จากแนวความคิดการจัดกิจกรรมทางการตลาดเชิงกิจกรรม พบว่า เป็นกลยุทธ์ที่
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง อีกทั้งยังท าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และท าให้
กลุ่มเป้าหมายมีโอกาสที่จะท าความรู้จักและสัมผัสสินค้าได้โดยตรง ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการ
ขายสินค้าในอนาคต นอกจากนี้ยังสามารถสร้างก าไรให้เกิดขึ้นกับเจ้าของธุรกิจในระยะเวลา
อันสั้น และสามารถจัดสรรงบประมาณ ท าให้องค์กรธุรกิจขนาดเล็กตลอดจนขนาดใหญ่ หัน
มาให้ความสนใจกับการตลาดเชิงกิจกรรมนี้มากขึ้น  

 
2.2 แนวคิดสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 

 การใช้สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มีความจ าเป็นอย่างมากในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ของตราสินค้าเพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมาย  
 (เสรี วงษ์มณฑา, 2542) ได้ให้ความหมายของสื่อโฆษณาไว้ว่า สื่อโฆษณาหมายถึง พาหนะที่
น าข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการของผู้โฆษณาไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย  
 (ธัชมน ศรีแก่นจันทร์, 2544)ได้กล่าวว่า สื่อโฆษณาเป็นช่องทางการสื่อสารที่ผู้โฆษณาเลือกใช้
เพ่ือน าข่าวสารไปยังผู้รับสารกลุ่มเป้าหมาย  
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 (Shimp, 2000)ได้กล่าวว่า สื่อโฆษณา คือ วิธีการสื่อสารโดยทั่วไปที่น าพาข่าวสารการ
โฆษณาไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ โทรทัศน์ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 
 สื่อที่ใช้ในกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ประกอบไปด้วย  
 1. สื่อบุคคล  
 เป็นสื่อที่มนุษย์ใช้ส าหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลซึ่งอยู่ห่างไกลกัน จนไม่อาจจะ
ติดต่อกันโดยไม่ผ่านสื่อได้ เป็นสื่อซึ่งใช้เฉพาะบุคคลมีลักษณะเป็นส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับผู้อ่ืนที่ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในขณะน้ันๆ เช่น จดหมาย โทรเลข โทรศัพท์ ภาพถ่ายในครอบครัว บันทึก
ช่วยจ า ท าหน้าที่ในการช่วยส่งสารระหว่างผู้ส่งถึงผู้รับที่อยู่ห่างไกลกันมีความเป็นไปได้ นอกจากนั้น 
ยังมีเครื่องมืออุปกรณ์บางชนิดที่จัดว่าเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล อาทิ การประชุมกลุ่มย่อย การ
เรียนการสอนซึ่งจ าเป็นต้องใช้สื่อต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น กระดานด าแบบจ าลอง หนังสือ
เอกสาร เป็นต้น (ปดิวรัดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, 2546)กล่าวโดยสรุป สื่อบุคคลเป็นสื่อเก่าแก่ที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ที่จะช่วยให้การสื่อสารประสบผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสื่อบุคคล
สามารถพูดคุยแบบเป็นกันเอง ท าให้ทราบปฏิกิริยาตอบกลับจากผู้รับสารได้ทันทีทันใดและสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท้งัของตนเองและผู้รับสารได้ตลอดเวลาเพ่ือให้การสื่อสารนั้นบรรลุเป้าหมาย 
 2. สื่อมวลชน  
 มนุษย์ได้คิดสื่อมวลชนขึ้นเพ่ือที่จะติดต่อกับผู้รับสารเป็นจ านวนมากในเวลาเดียวกัน 
โดยทั่วไปแล้วสื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ซึ่งสื่อมวลชน
มีประโยชน์ในแง่ของการเผยแพร่ข่าวสาร ไปยังมวลชนได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว 
 2.1 สื่อหนังสือพิมพ์ มีลักษณะเด่นคือสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านได้จ านวนมาก สามารถใส่
เนื้อหารายละเอียดได้มาก ต้นทุนไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อโทรทัศน์ ผู้ส่งสารสามารถเลือกการ
ประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้ และสามารถเลือกใช้เพ่ือเข้าถึงผู้รับสารตามพ้ืนที่ทาง
ภูมิศาสตร์ได้ เนื่องจากหนังสือพิมพ์มีทั้งที่จัดจ าหน่ายทั่วประเทศ (ได้แก่ ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน เป็น
ต้น ) และจ าหน่ายเฉพาะในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง จึงสามาถเข้าถึงผู้อ่านและสามารถวัดผลได้รวดเร็ว และ
สามารถวัดผลได้จากจ านวนจัดจ าหน่าย หรืออาจท าในรูปของคูปองให้ผู้อ่านส่งกลับคืนมาท าให้
สามารถวัดผลได้ง่าย (นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555) 
 2.2 สื่อโทรทัศน์ เป็นสื่อมวลชนที่บทบาทส าคัญในการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ เพราะวิทยุ
โทรทัศน์มีคุณลักษณะเด่นและได้เปรียบสื่อมวลชนอ่ืนๆ กล่าวคือ วิทยุโทรทัศน์สามารถน าเอาทั้งภาพ
และเสียง ภาพเคลื่อนไหวมาเผยแพร่สู่ประชาชนจ านวนมาก โดยที่ประชาชนสามารถรับชมได้อย่าง
สะดวกสบาย ดังนั้น วิทยุโทรทัศน์จึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่ส าหรับการประชาสัมพันธ์
โดยผ่านรายการประเภทต่างๆ มีอัตราค่าโฆษณาที่แพงมาก การที่องค์กรและหน่วยงานจะขอความ
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อนุเคราะห์ให้ช่วยเผยแพร่ข่าวสารขององค์กรได้นั้น จะต้องพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบ
รายการและนโยบายของทางสถานีนั้นๆด้วยเช่นกัน 
 2.3 สื่อวิทยุกระจายเสียง เป็นเครื่องมือสื่อสารที่แพร่หลาย สามารถบอกกล่าว ชี้แจงและ
เผยแพร่กระจายข่าวสารส าคัญๆได้อย่างทั่วถึง ข้อดีของสื่อวิทยุกระจายเสียงมีความรวดเร็ว สามารถ
รายงานข่าวสดหรือข่าวด่วนส าคัญท่ีเกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว 
 3. สื่อเฉพาะกิจ  
 ถูกผลิตขึ้นมาโดยมีเนื้อหาสาระที่เฉพาะเจาะจง และมีจุดมุ่งหมายหลักอยู่ที่ผู้รับสาร                  
เฉพาะกลุ่ม (เกศินี จุฑาวิจิตร, 2542) เมื่อเทียบกับสื่อมวลชแล้วสื่อเฉพาะกิจจะเข้าถึงง่ายกว่าในแง่
ของการเข้าถึงผู้รับสาร เช่น 1. วารสาร 2. จุลสาร 3. จดหมายข่าว 4. จดหมายถ้อยแถลง                       
5. แผ่นพับ 6. แผ่นปลิวและใบแทรก 7. ใบปิดหรือโปสเตอร์ 8. ป้ายกลางแจ้ง เป็นต้น 
 4. สื่อสมัยใหม่ 
 เป็นสื่อที่พัฒนามาจากสื่อเดิมที่มีอยู่โดยการบูรณาการสื่อเก่าและสื่อ ใหม่ และอาศัยความคิด
สร้างสรรค์รวมท้ังเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไป อาจจะจัดอยู่ในสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ด้วยได้         เช่น SMS 
Bord ฯลฯ การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีดิจิทัลเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเครือข่ายหรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 เทคโนโลยีที่ถูกนิยามว่าเป็นสื่อใหม่ 
ส่วนมากมักจะมีคุณลักษณะที่ถูกจัดการได้ (Manipulated) เชื่อมต่อเป็นเครือข่ายได้ (Networkable) 
ท าให้หนาแน่น (Dense) และบีบอัดสัญญาณได้ (Compressible) มีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) และมี
ความเป็นกลาง (Impartial) ดังนั้น สื่อใหม่ จึงหมายความถึง อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์มัลติมีเดีย เกมส์
คอมพิวเตอร์ ซีดีรอม และดีวีดี (Manovich, 2003 in WardripFruin & Montfort, 2003 2554:129) 
 (Deirdre Breakenridge, 2008) ได้กล่าวถึง แนวทางส าหรับองค์กรต่างๆ ในการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network ดังนี้  
 1. การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media การประชาสัมพันธ์องค์กร และสินค้า
ให้ประสบความส าเร็จ นักประชาสัมพันธ์จะต้องให้ความส าคัญ ทั้งการประชาสัมพันธ์แบบเดิมและ
การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network อย่างสมดุลเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของสินค้าและ
องค์กร 
 2. องค์กรที่จะใช้ Social Media ควรมีการอัพเดทข้อมูลข่าวสาร และมีการโพสต์ข้อความ 
รูปภาพ หรือความคิดเห็นอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ควรมีการสื่อสารผ่าน Social Media ผสมผสาน
กันหลายรูปแบบ เช่น ควรใช้ทวิตเตอร์ควบคู่ไปกับบล๊อก เพ่ือช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กระจายใน
วงกว้างมากขึ้น (Rob Cross and Robert J. Thomas, 2009) ที่ส าคัญควรติดตั้งบริการ Really 
Simple Syndication (RSS) คือ บริการที่อยู่บนระบบอินเตอร์เน็ตจัดท าข้อมูลข่าวสาร ให้อยู่ใน
รูปแบบที่จะอ านวยความสะดวกให้กับผู้รับสาร โดยองค์กรสามารถส่งข่าวหรือข้อมูลใหม่ๆ                              
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ให้ถึงเครื่องตลอดของผู้รับสารได้ตลอดเวลาที่มีการอัพเดท กล่าวคือ เมื่อองค์กรมีการอัพเดทข้อมูล
ใหม่ๆ ข้อมูลดังกล่าวก็จะถูกส่งผ่าน RSS ไปยังผู้รับสารได้ทันที 
 3. การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network ให้ค านึงว่าประชาชนทุกกลุ่ม อายุ อาชีพ และ
ระดับการศึกษาล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีโอกาสอ่านเว็บบล๊อก โอกาสเข้าร่วมกับชุมชนออนไลน์หรือ ใช้
บริการ RSS เพ่ือดึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรหรือสินค้าของบริษัทกลับไปหาบุคคลดังกล่าว ดังนั้น 
การด าเนินงานประชาสัมพันธ์จะต้องพยายามทราบให้ได้ว่า บุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของ
องค์กรเป็นใคร ซึ่งนักประชาสัมพันธ์สามารถจะดูได้จากการตั้งค่าโปรไฟล์ (Profiles) ของบุคคล
ดังกล่าวที่ได้ก าหนดไว้ที่เว็บเครือข่ายที่บุคคลเหล่านั้นใช้บริการ  
 4. ข้อมูลที่น าเสนอผ่าน Social Network ช่วยผู้บริโภคในการหาข้อมูลวางแผน และแบ่งปัน
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือองค์กรเพ่ือเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ดังนั้นการ
ประชาสัมพันธ์ควรจะให้ความส าคัญกับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือองค์กรที่ผู้บริโภค ต้องการและ
น าเสนอผ่าน Social Network เพ่ือให้ผู้บริโภคประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
 5. องค์กรสามารถใช้ Social Network เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสื่อสารไปยัง
พนักงาน ลูกค้า กลุ่มผู้คาดว่าจะซื้อสื่อมวลชน ผู้เขียนบล็อก และกลุ่มผู้เกี่ยวข้ออ่ืนๆด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่
แพง  
 6. การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network ท าให้องค์กรเป็นบุคคลแรกที่จะทราบความ
คิดเห็นของลูกค้า (Comment) เรื่องที่ลูกค้าวิตกกังวล (Concern) และความต้องการที่แท้จริงของ
ลูกค้า (Insight) ว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจของลูกค้า ดังนั้นในการ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network องค์กรจะต้องให้ลูกค้าหรือกลุ่มผู้ที่ เกี่ยวข้องกับองค์กร                     
ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและสื่อสารแบบมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรได้   
 7. การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network จะช่วยให้องคก์รสามารถเก็บข้อมูลทาง
การตลาด ที่จะเป็นโอกาสในการเพ่ิมการเข้าถึงเนื้อหาสารของตราสินค้า (Brand Message) ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย  
 8. รูปแบบของการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network ขององค์กรแต่ละองค์กรอาจจะ
แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร บางองค์กรอาจจะเพ่ิงเริ่มให้ความส าคัญและเริ่มใช้ 
Social Network ในขณะที่บางองค์กรอาจจะใช้ Social Network เพ่ือแบ่งปันข้อมูลระหว่างองค์กร
กับลูกค้า หรือบางองค์กรอาจจะใช้ Social Network เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลทางการตลาดหรือการสร้าง
กระแสทางการตลาดหรือการตลาดแบบปากต่อปาก  
 9. การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network สามารถน ามาใช้บริหารจัดกา iข้อมูลความรู้
ต่างๆให้กับองค์กรได้ เช่น บล๊อกมีประโยชน์ในทั้งสองทางคือ ทั้งผู้อ่านและผู้เขียนเพราะเป็นช่องทาง
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ให้ผู้อ่านสามารถหาข้อมูลต่างๆได้ง่าย โดยองค์กรสามารถใช้เป็นแหล่งความรู้ (Knowledge Base) 
ภายในองค์กรต่างๆได้ 
 การประชาสัมพันธ์ จึงมีบทบาทส าคัญต่อในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร ช่วยเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล อาทิ การสื่อสารจากบนลงล่าง การสื่อสารจากล่างขึ้นบน                       
การสื่อสารในแนวนอน และการสื่อสารต่างระดับ นอกจากนี้ การประชาสัมพันธ์ยังถูกน ามาปรับใช้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้บริโภค ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อใหม่ที่หลากหลาย ดังนั้น รูปแบบ
การ เลื อกสื่ อที่ ใช้ ในการประชาสัม พันธ์ จะต้อง เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ของผู้ ส่ ง ส าร                             
หรือวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์และเหมาะสมกับเนื้อหาของสารที่จะส่งในคร้ังนั้น ๆ 
 จากแนวคิดสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ พบว่า การประชาสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยดึงดูดความ
สนใจและโน้มน้าวใจกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องหันมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการสิ่งที่น าเสนอ              
จึงท าให้ทราบว่ากระบวนการด าเนินงานของ Cheeze Market ควรมีการพัฒนาการประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือที่จะสามารถสื่อสารและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งแนวคิดดังกล่าวท าให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนต่อเนื่อง 
 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร 

 การสื่อสาร (communication ) ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Communication ซึ่งรากศัพท์มา
จากภาษาลาตินว่า Communis หมายถึง การร่วม (Common) เมื่อมีการสื่อสารหรือการสื่อ
ความหมายก็หมายถึงว่า มีการกระท าร่วมกันในบางสิ่งบางอย่าง นั่นคือการถ่ายทอดหรือการ
แลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ ความคิด ของคนเรานั่นเอง กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิด
ข้อมูลข่าวสาร ทัศนะ ความรู้สึกและอารมณ์ของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป หรือมากกว่านั้นการสื่อสาร
จึงเป็นปฏิกิริยาสัมพันธ์ทางสังคมท่ีสื่อความหมายผ่านระบบสัญลักษณ์ กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข่าวสารระหว่างบุคคลต่อบุคคลหรือบุคคลต่อกลุ่มโดยใช้สัญลักษณ์ สัญญาณ หรือพฤติกรรมที่เข้าใจ
กันการสื่อสาร (Webster Dictionary 1978 : 98) 
 การให้ความหมายของการสื่อสารตามรูปค าข้างต้น ยังไม่ใช่ความหมายที่สมบูรณ์นักเพราะ
การสื่อสารที่แท้จริงนั้น มีความหมายกว้างครอบคลุมเกี่ยวข้องกับชีวิตและสังคมมนุษย์ในทุกๆเรื่อง 
นักวิชาการด้านการสื่อสารได้ให้ความหมายไว้ต่างๆกัน ตามแง่มุมที่แต่ละคนพิจารณาให้ความส าคัญ 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ (ปรมะ สตะเวทิน, 2538) 
 (Wilbur Schramm, 1973) ให้ความหมายว่า การสื่อสาร คือการมีความเข้าใจร่วมกัน ต่อ
เครื่องหมายที่แสดงข่าวสาร 
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 (Charles E. Osgood, 1956) ให้ความหมายโดยทั่วไปว่า การสื่อสาร เกิดขึ้นเมื่อฝ่ายหนึ่ง 
คือผู้ส่งสาร มีอิทธิพลต่ออีกฝ่ายหนึ่งคือผู้รับสาร โดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งถูกส่งผ่านสื่อที่เชื่อมต่อสอง
ฝ่าย   
องค์ประกอบของการสื่อสาร 
 กระบวนการสื่อสารจะต้องประกอบได้ด้วยส่วนส าคัญ 4 ส่วนคือ 
 1. ผู้ส่งสาร หรือแหล่งสาร (Sender or Source) หมายถึง บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีความคิด 
มีความต้องการ มีความตั้งใจที่จะส่งข้อมูลข่าวสารอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็น ทัศนคติ
ความเชื่อฯลฯ ไปยังผู้รับสาร เพ่ือก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อผู้รับสาร  
 2. สาร (Message) หมายถึง เนื้อหาของสาร หรือเรื่องราวอันมีความหมายและถูกแสดง
ออกมา   โดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณใดๆก็ตาม ที่สามารถท าให้ เกิดการรับรู้รวมกันได้ระหว่างผู้ส่ง
สารผู้รับสาร  
 3. สื่อ หรือช่องทางการสื่อสาร (Media or Channel) หมายถึง ตัวกลางที่น าพาข่าวสารจาก
ผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร  
 4. ผู้รับสาร (Receiver) หมายถึง ผู้รับเนื้อหา หรือเรื่องราวจากแหล่งสาร หรือที่ผู้ส่ งสาร                
ส่งมาผู้รับนี้อาจเป็นบุคคลกลุ่มบุคคลหรือสถาบันก็ได้ 
 นอกจากองค์ประกอบที่ ส าคัญทั้ง 4 ส่วนที่กล่าวมาแล้วปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback)                          
ก็ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญของกระบวนการสื่อสารปฏิกิริยาตอบกลับ คือ ผลที่ผู้รับสารส่ง         
กลับมายังผู้ส่งสาร โดยอาจแสดงออกทางการพูดโต้ตอบการแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงอาการ
ให้เห็น เช่น ปรบมือ ยิ้ม พยักหน้า ฯลฯ เพ่ือเป็นข้อมูลที่ท าให้ผู้ส่งสารทราบว่า ผู้รับสารมีความพอใจ
หรือมีความเข้าใจในความหมายของสารที่ส่งไปหรือไม่ 
แบบจ าลองการสื่อสาร 
 (กิติมา สุรสนธิ., 2542) กล่าวว่า แบบจ าลองการสื่อสารมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับ
มุมมองของนักคิดแต่ละคน ซึ่งแบบจ าลองการสื่อสารนั้นเราอาจแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่                            
โดยพิจารณาจากลักษณะการไหลของสารในกระบวนการสื่อสาร (Flow of Information) ก็คือ
ปฏิกิริยาการตอบกลับ (Feedback) ที่เกิดขึ้นระหว่างการสื่อสารของผู้ส่งสาร และผู้รับสาร ดังนี้ 
 นักวิชาการด้านการสื่อสารมวลชน ได้จ าแนกประเภทของการสื่อสารไว้แตกต่างกันหลาย
ลักษณะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจ าแนก ในที่นี้จะแสดงการจ าแนกประเภทของ
การสื่อสาร โดยอาศัยเกณฑ์ในการจ าแนกที่ส าคัญ 3 ประการ  คือ                                                                                            
 1. จ าแนกตามกระบวนการหรือการไหลของข่าวสาร                                                                                                       
 2. จ าแนกตามภาษาสัญลักษณ์ที่แสดงออก                                                                                                                     
 3. จ าแนกตามจ านวนผู้สื่อสาร                                                                                                                                         
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จ าแนกตามกระบวนการหรือการไหลของข่าวสาร แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ                                                                       
 1. การสื่อสารทางเดียว (One-Way Communication) คือ การสื่อสารที่ข่าวสารจะถูกส่ง
จากผู้ส่งไปยังผู้รับในทิศทางเดียว โดยไม่มีการตอบโต้กลับจากฝ่ายผู้รับ เช่น การสื่อสารผ่านสื่อ วิทยุ 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ การออกค าสั่งหรือมอบหมายงานโดย ฝ่ายผู้รับไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
ซึ่งผู้รับอาจไม่เข้าใจข่าวสาร หรือเข้าใจไม่ถูกต้องตามเจตนาของผู้ส่งและทางฝ่ายผู้ส่งเมื่อไม่ทราบ
ปฏิกิริยาของผู้รับจึงไม่อาจปรับการสื่อสารให้เหมาะสมได้ การสื่อสารแบบนี้สามารถท าได้รวดเร็วจึง
เหมาะส าหรับการสื่อสารในเรื่องที่เข้าใจง่าย ในสถานการณ์ของการสื่อสารบางอย่าง    มีความ
จ าเป็นต้องใช้การสื่อสารทางเดียว แม้ว่าเรื่องราวที่สื่อสารจะมีความซับซ้อนก็ตาม เช่น กรณีผู้รับและ
ผู้ส่งไม่อาจพบปะ หรือติดต่อสื่อสารกันได้โดยตรง การสื่อสารแบบกลุ่มใหญ่ และการสื่อสารมวลชนซึ่ง
ไม่อาจทราบผู้รับที่แน่นอน                                                                                                 
 2. การสื่อสารสองทาง (Two-way Communication)  คือ การสื่อสารที่มีการส่งข่าวสาร
ตอบกลับไปมาระหว่างผู้สื่อสาร ดังนั้นผู้สื่อสารแต่ละฝ่ายจึงเป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับในขณะเดียวกัน                         
ผู้สื่อสารมีโอกาสทราบปฏิกิริยาตอบสนองระหว่างกัน ท าให้ทราบผลของการสื่อสารว่าบรรลุ
จุดประสงค์หรือไม่ และช่วยให้สามารถปรับพฤติกรรมในการสื่อสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
ตัวอย่าง การสื่อสารแบบสองทาง เช่น การพบปะพูดคุยกัน การพูดโทรศัพท์ การออกค าสั่งหรือ
มอบหมายงานโดยฝ่ายรับมีโอกาสแสดงความคิดเห็น การสื่อสารแบบนี้จึงมีโอกาสประสบผลส าเร็จได้
มากกว่า แต่ถ้าเรื่องราวที่จะสื่อสารเป็นเรื่องง่าย อาจท าให้เสียเวลาโดยไม่จ าเป็น                  ใน
สถานการณ์ของการสื่อสารบางอย่าง เช่น ในการสื่อสารมวลชน  ซึ่งโดยปกติมีลักษณะเป็นการสื่อสาร
ทางเดียว นักสื่อสารมวลชนก็มีความพยายามที่จะท าให้มีการสื่อสาร 2 ทางเกิดขึ้น                        โดย
การให้ประชาชนส่งจดหมาย โทรศัพท์ ตอบแบบสอบถามกลับไปยังองค์กรสื่อมวลชน เพ่ือน าผลไป
ปรับปรุงการสื่อสารให้บรรลุผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  (ปรมะ สตะเวทิน 2526 : 18 - 48 ) ซึ่งการจ าแนกตาม
จ านวนผู้สื่อสารกิจกรรมต่างๆของบุคคลและสังคม ถือว่าเป็นผลมาจากการสื่อสารทั้งสิ้น ดังนั้น การ
สื่อสารจึงมีขอบข่ายครอบคลุมลักษณะการสื่อสารของมนุษย์ 3 ลักษณะ คือ                        (อรุณี
ประภา หอมเศรษฐี, 2530)                                               
 1. การสื่อสารส่วนบุคคล (Intrapersonal Communication)                                                                                
 2. การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication)                                                                           
 3. การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) ดังนี้                                                                                         
 1.  การสื่อสารส่วนบุคคล (Intrapersonal Communication) หมายถึง การคิดการตัดสินใจ
ของบุคคลคนใดคนหนึ่ง ที่จะแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอยู่
เป็นประจ าในตัวบุคคลไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม การสื่อสารส่วนบุคคลเป็นพ้ืนฐานของการติดต่อ
กับผู้อ่ืน ทั้งนี้   เพราะการที่เราจะติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนนั้น ในขั้นแรกจะต้องมีการเรียนรู้ หรือ
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ตัดสินใจในตนเองเสียก่อน และเมื่อใดก็ตามที่มีการติดต่อสื่อสารกับคนอ่ืน คนเราก็จะต้องสื่อสารกับ
ตัวเองไปด้วยในขณะเดียวกัน การสื่อสารส่วนบุคคลเกิดขึ้นทันทีที่บุคคลมีการคิด ผลของการคิด
น าไปสู่การตัดสินใจแสดงพฤติกรรมของคน การสื่อสารส่วนบุคคลจึงมีความส าคัญต่อการศึกษาใน
เรื่องของการสื่อสาร ทั้งนี้ เพราะเกี่ยวพันไปถึงความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ซึ่งย่อมมีผลสะท้อนต่อบุคคล
อ่ืนและสังคมด้วยลักษณะของการสื่อสารส่วนบุคคลอาจเป็นไปแบบของการปกปิด เช่น การคิด การ
พูด การเขียนที่ไม่มีเจตนาให้ผู้อ่ืนทราบ หรือเป็นแบบเปิดเผยแต่ไม่มีจุดประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน มี
บุคคลเพียงคนเดียวเท่านั้นที่อยู่ในกระบวนการของการสื่อสารจึงไม่อาจวัดหรือทราบความต้องการ
ข่าวสารจากภายนอกได้ส าหรับ การรับสารในการสื่อสารส่วนบุคคล มีช่องทางการรับได้ 2 รูปแบบ 
คือ 
  1. การรับสารเฉพาะตัว เช่น ความคิดค านึง ความกลัว ที่เกิดขึ้นภายในตัวเองซึ่งแตกต่างกัน
ไปตามประสบการณ์ และสภาพจิตใจของแต่ละบุคคล การรับสารจากภายนอกเป็นการรับรู้สิ่งที่อยู่
รอบตัว บุคคลทั่วไปมีประสบการณ์เหมือนกัน เช่น ความหอมของดอกไม้ ความเจ็บปวด ฯลฯ                   
แต่ปฏิกิริยาตอบสนองอาจไม่เหมือนกัน                                                                                                                                         
  2 .  การสื่อสารระหว่างบุคคล ( Interpersonal Communication) การสื่อสารระหว่าง
บุคคล เป็นการสื่อความหมายของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เช่น การพูดคุย อภิปราย โต้วาที                                       
การประชุมสัมมนา การเรียนการสอน การสั่งงาน ตลอดจนการติดต่อสื่อสารอ่ืนๆในชีวิตประจ าวัน 
การสื่อสารลักษณะนี้ ถือว่าเป็นการสื่อสารที่สมบูรณ์และมีโอกาสบรรลุจุดประสงค์ได้ดีที่สุด                            
ผู้สื่อสารสามารถแสดงปฏิกิริยาของตอบสนองต่อกัน การสื่อสารส่วนบุคคลแบ่งออกเป็น                                   
3 ลักษณะ คือ  
 1 .  การสื่ อสารแบบสองต่ อสองหรื อ เผชิญหน้ า  (Face to Face or Interpersonal 
Communi- cation) เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลสองคนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน การสื่อสาร
แบบนี้ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันกระท าการสื่อสารตอบโต้กัน ผลัดเปลี่ยนบทบาทในการเป็นผู้ส่งและผู้รับ
กันไปเรื่อยๆ จนกระทั้งบรรลุจุดมุ่งหมายในการสื่อสาร ซึ่งจะบรรลุได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองเตรียมตนเองให้
พร้อมที่จะส่งสาร นอกจากนั้นยังมีปัจจัยด้านความคิด ความเชื่อ เจตคติ ทักษะ สังคมและวัฒนธรรม
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย                                                                                                       
 2. การสื่อสารระหว่างกลุ่มบุคคล (Group Communication)สามารถแยกได้เป็น 2 ลักษณะ 
คือ ลักษณะแรก คือการสื่อสารกลุ่มย่อยเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล ตั้งแต่สองคนขึ้นไปซึ่งร่วมกัน
กระท ากิจกรรมอย่างเดียวกัน และสามารถติดต่อกันได้ทั่วถึงทันที ซึ่งแต่ละคนพยายามที่จะสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในตัวเองด้วย การสื่อสารลักษณะนี้มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนมากขึ้น
กว่าการสื่อสารระหว่างบุคคลแบบสองต่อสอง ลักษณะที่สอง คือ การสื่อสารกลุ่มใหญ่เป็นการสื่อสาร
ที่เพ่ิมความยุ่งยากซับซ้อนขึ้น เช่น การสื่อสารภายในองค์การหรือหน่วยงานต่างๆ และวิธีการสื่อสาร
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จะต้องใช้สื่อต่างๆ เข้ามาช่วยมีลักษณะเป็นทางการมากขึ้น และอาจจะเป็นการสื่อสารทางเดียวมาก
ขึ้น สมาชิกของกลุ่มไม่สามารถมีปฏิกิริยาย้อนกลับและตอบได้ทันท่วงที                                                                                                  

3. การสื่อสารสาธารณะ (Public Communication) นักวิชาการสื่อสารบางคนจัดให้การ
สื่อสารประเภทนี้อยู่ในการสื่อสารแบบกลุ่มใหญ่ แต่ความเป็นจริงแล้วการสื่อสารแบบนี้มีลักษณะ
แตกต่างไป ในแง่ที่ว่าผู้รับสารประกอบด้วยบุคคลหลายประเภท และหลายลักษณะแตกต่างกันไปแต่
มารวมกันในการสื่อสารเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การปาฐกถา การกล่าวสุนทรพจน์ 
การปราศัยหาเสียงเลือกตั้งของนักการเมือง เป็นต้น แบบนี้อาจมีการติดต่อสองทางเกิดขึ้นได้แต่
ค่อนข้างจ ากัด ท าให้ผู้ส่งไม่ทราบปฏิกิริยาย้อนกลับได้ทันท่วงที ผู้ส่งสารจึงต้องใช้หลักการสังเกตการ
คาดคะเนจากปฏิกิริยาท่าทางของผู้รับสาร ซึ่งอาจตรงหรือไม่ตรงความจริง แต่อย่างน้อยผู้ส่งสารยัง
พอมีโอกาสปรับการสื่อสารของตนได้ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้การสื่อสารระหว่างบุคคลประสบ
ความส าเร็จที่ส าคัญ 3 ประการ คือ                                                                                                      

1. การเปิดเผยตนเอง และน าตนเองเข้าไปเกี่ยวข้อง ข้อนี้นับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นมากส าหรับการ
สื่อสารระหว่างบุคคล คือ การแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ความจริงใจต่อกันระหว่างผู้สื่อสาร และแสดง
ให้เห็นว่าตนเองมีความเกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีส่วนร่วมในผลที่เกิดจาก
เรื่องราวที่ก าลังสื่อสารกันอยู่                                                                                                                                                     

2. การตั้งใจฟัง เนื่องจากการสื่อสารส่วนใหญ่ ใช้การพูดในการสื่อสาร ดังนั้น นอกจาก
ความสามารถในการพูดการใช้ภาษาของผู้สื่อสารแล้ว ผู้ฟังมีส่วนส าคัญต่อความส าเร็จของการสื่อสาร
ด้วย การฟังอย่างตั้งใจ หรือมีเจตนาที่จะรับฟังด้วยความหวังว่าจะได้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งจากผู้
พูด ย่อมจะช่วยให้การสื่อสารได้ผลยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการฟังจะมีประโยชน์ต่อการสื่อสาร
อย่างมาก แต่ก็มีอุปสรรคที่ท าให้ฟังไม่ได้ผลเท่าท่ีควร เช่น                                                                                                         
 2.1 การคิดล่วงหน้าว่าสิ่งที่จะได้รับฟังไม่น่าสนใจ มีอคติต่อเรื่องหรือต่อบุคคลที่พูดท าให้รู้สึก
เบื่อหน่ายฟังอย่างไม่ตั้งใจ บางครั้งอาจเสียโอกาสของการฟังที่ดีๆเลยก็ได้ ดังนั้น การฟังเพ่ือให้ได้
สาระจึงไม่ควรคาดการณ์ในแง่ลบไว้ล่วงหน้า                                                                                                   
 2.2 การวิจารณ์ผู้พูดในทางลบ ในสิ่งที่ไม่ใช่สาระของการสื่อสาร เช่น ให้ความสนใจกับการ
แต่งตัว หรือไม่พอใจค าพูดเพียงบางค าในขณะที่ฟังก็พูดวิจารณ์ไปด้วย นอกจากจะท าให้ไม่ได้
ประโยชน์จากการฟังแล้วยังเป็นการเสียมารยาทก่อความล าคาญแก่คนข้างเคียงด้วย                            

2.3 การสรุปล่วงหน้า เช่น ฟังเรื่องราวไปได้เพียงเล็กน้อยก็สรุปความเองว่าจะต้องเป็นอย่าง
นั้นเป็นอย่างนี้ ซึ่งอาจไม่เป็นความจริงตามนั้น                                                                                     
 2.4 การเลือกฟังเฉพาะบางส่วน เลือกฟังเฉพาะตอนที่ตนเองสนใจโดยที่ไม่ทราบชัดว่าตอน
อ่ืนมีสาระเป็นอย่างไร                                                                                                                                    
 2.5 สภาพร่างกายและสิ่งแวดล้อมไม่อ านวย เช่น อากาศร้อน เสียงดัง ปวดหัว ง่วงนอน                                                                                                                                                    
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 3. การสื่อสารมวลชน   (Mass Communication)  เป็นการสื่อสารที่ถ่ายทอดความรู้ข่าวสาร
โดย สื่อมวลชน (Mass media) ไปยังผู้รับหรือกลุ่มเป้าหมายที่ไม่แน่นอนและไม่จ ากัดจ านวน เช่น 
การสื่อสารโดยวิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ วารสาร นิตยสาร การสื่อสารประเภทนี้
ท าให้ปฏิกิริยาการโต้ตอบเกิดขึ้นได้ยากและช้ากว่าการสื่อสารประเภทอ่ืนมาก อย่างไรก็ตาม  อาจ
กล่าวได้ว่าการสื่อสารมวลชน เป็นผลผลิตของความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี และวิวัฒนาการของ
การติดต่อสื่อสารของมนุษย์ คือ ผลมาจากการคิดค้นหาเครื่องมือในอันที่จะถ่ายทอดข่าวสารไปยัง
มวลชนจ านวนมาก ส าหรับสังคมท่ีมีการขยายตัวและซับซ้อนมาก                                                                                                    
 กล่าวโดยสรุป จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร ท าให้ผู้วิจัยทราบว่า                   
การสื่อสารรูปแบบใดที่เหมาะสมกับผู้ค้าและผู้ขายใน Cheeze Market อันจะท าให้เกิดความคิด                     
ความเข้าใจในกระบวนการสื่อสาร ถ้าผู้จัดงานสามารถน าข้อมูลทฤษฏีการสื่อสารไปใช้ได้จริงตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตลาด ก็จะสามารถศึกษาถึงประเด็นปัญหาหรือปัจจัยที่ท าให้การสื่อสาร
ประสบความส าเร็จ และเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์สิ่งที่จะเกิดขึ้นจะส่งผลให้การสื่อสารภายใน
และภายนอกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้  

 (จรินทร์ ธานีรัตน์, 2517)ได้ให้ความหมายการรับรู้ว่า คือ อาการของจิตใจรับเอาผลของการ
สัมผัสต่างๆ คลุกเคล้าปะปนกันตามความรู้สึกเก่าแล้วท าให้เกิดการรับรู้ว่าอะไรเป็นอะไร  
 ( เดโช สวนานนท์ , 2544)กล่าวว่า การรับรู้หมายถึงการที่ ร่ างกายรับสิ่ ง เร้ าต่ า งๆ                       
ที่มาเร้าทางประสาทสัมผัสทางใดทางหนึ่งแล้วตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้นออกมา  
 (วารินทร์ สายโอบเอ้ือ และ สุณีย์ ธีรดากร , 2522) กล่าวว่า การรับรู้เป็นกระบวนการทาง
สมอง ในการแปลความหมายของข้อมูลที่ได้รับจากการสัมผัส ท าให้ทราบว่าสิ่งเร้าที่เราสัมผัสนั้นเป็น
อะไร มีลักษณะอย่างไร และมีความหมายอย่างไรโดยอาศัยประสบการณ์เดิมช่วยในการแปล
ความหมายออกมา  
  (สุรางค์ จันทร์เอม, 2518) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ไว้ ดังนี้  
 1. การรับรู้ คือ การจัดระบบการรวบรวมและตีความหมายจากการสัมผัส  

 2. การรับรู้ คือ กระบวนการที่สิ่งมีชีวิตรับเอาเรื่องราวต่างๆ โดยอาศัยอวัยวะรับสัมผัสเป็น
สื่อกลาง                                                                                                                                                      
 3. การรับรู้ คือ กระบวนการที่เกิดขึ้นระหว่างสิ่งเร้า และการตอบสนองสิ่งเร้า  
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แผนภูมิที ่4 : แสดงกระบวนการรับรู้ 
ที่มา : (สุรางค์ จันทร์เอม, 2518) 

 (วัชรี ธุวธรรม, 2526) กล่าวว่า การรับรู้เป็นการตีความหมายของการรับสัมผัสออกเป็นสิ่งใด
สิ่งหนึ่งที่มีความหมาย ซึ่งการตีความนั้นจะต้องอาศัยประสบการณ์หรือการเรียนรู้ 
 (สิทธิโชค วรานุสันติกุล, 2503) กล่าวว่าการรับรู้เป็นการกระบวนการที่อินทรีย์ หรือสิ่งมีชีวิต
ที่พยายามท าความเข้าใจสิ่งแวดล้อม โดยผ่านทางประสาทสัมผัสเริ่มจากใช้อวัยวะสัมผัสสิ่งเร้าและ
จัดระบบสิ่งเร้าใหม่ภายในระบบการคิดในสมองแล้วจึงแปลความหมายโดยใช้ประสบการณ์เก่าเป็น
พ้ืนฐานการแปลความหมาย  
 (Schiffman, Leon G. &Kanuk, 1994)ได้ให้ความหมายว่า การรับรู้เป็นกระบวนการซึ่งแต่
ละบุคคลได้รับการเลือกสรรจัดระเบียบและตีความหมายข้อมูลเพ่ือที่จะสร้างภาพที่มีความหมายเป็น
ภาพรวมข้ึนมา  
 (Osborn & Others, 1998) ให้ความหมายการรับรู้ว่าเป็นกระบวนการที่บุคคลจัดระเบียบ
และตีความรู้สึกประทับใจของตนเอง เพ่ือให้ความหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  
 (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541)ได้ให้ความหมายไว้ว่า การรับรู้เป็นกระบวนการความเข้าใจ (การ
เปิดรับ) ของบุคคลที่มีต่อโลกที่เขาอาศัยอยู่  
 (เสรี วงษ์มณฑา, 2542) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การรับรู้เป็นกระบวนการที่มนุษย์เลือกที่จะ
รับรู้ สรุปการรับรู้ ตีความหมายการรับรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สัมผัส เพ่ือที่จะสร้างภาพในสมองให้เป็นภาพที่
มีความหมายและมีความกลมกลืน   
 (Karl C.  Garrison, 1995) ให้ความหมายว่า การรับรู้หมายถึงกระบวนการซึ่ งสมอง
ตีความหมายข้อมูลที่ได้จากการสัมผัสของร่างกายกับสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งเร้าท าให้ทราบว่าสิ่งเร้าหรือ
สิ่งแวดล้อมที่เราสัมผัสนั้นเป็นอะไร มีความหมายอย่างไร มีลักษณะอย่างไร ฯลฯ การที่เราจะรับรู้สิ่ง
เร้าที่มาสัมผัสได้นั้น จะต้องอาศัยประสบการณ์ของเราเป็นเครื่องช่วยในการตีความหมายหรือแปล
ความ  
 (รศ.ดร.สาโรช โศภีรักข์, 2546)ได้กล่าวเกี่ยวกับทฤษฎีการรับรู้ว่า การรับรู้เป็นผลเนื่องมาจาก
การที่มนุษย์ใช้อวัยวะรับสัมผัส (Sensory motor) ซึ่งเรียกว่าเครื่องรับ (Sensory)                   ทั้ง 
5 ชนิด คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง จากการวิจัยมีการค้นพบว่า การรับรู้ของคนเกิดจากการเห็น  

สิ่งเร้า การรับรู้     การตอบสนอง 
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75% จากการได้ยิน 13% การสัมผัส 6% กลิ่น 3% และรส 3% การรับรู้จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด 
ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มีอิทธิพลหรือปัจจัยในการรับรู้ ได้แก่ ลักษณะของผู้รับรู้ ลักษณะของสิ่งเร้า เมื่อมีสิ่งเร้า
เป็นตัวก าหนดให้เกิดการเรียนรู้ได้นั้นจะต้องมีการรับรู้เกิดขึ้นก่อน เพราะการรับรู้เป็นหนทางที่น าไปสู่
การแปลความหมายที่เข้าใจกันได้ ซึ่งหมายถึงการรับรู้เป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ ถ้าไม่มีการรับรู้
เกิดขึ้นการเรียนรู้ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ การรับรู้จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้เกิดความคิดรวบยอด 
ทัศนคติของมนุษย์อันเป็นส่วนส าคัญยิ่งในกระบวนการเรียนการสอน และการใช้สื่อการสอนจึงจ าเป็น
จะต้องให้เกิดการรับรู้ที่ถูกต้องมากที่สุด ดังค ากล่าวของ (ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์, 2528)ที่กล่าวว่า 
การที่จะเกิดการเรียนรู้ได้นั้นจะต้องอาศัยการรับรู้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันเป็นผลมา
จากการได้รับประสบการณ์ การรับรู้มีขบวนการที่ท าให้เกิดการรับรู้ โดยการน าความรู้เข้าสู่สมองด้วย
อวัยวะสัมผัส และเก็บรวบรวมจดจ าไว้ส าหรับเป็นส่วนประกอบส าคัญที่ท าให้เกิดมโนภาพและ
ทัศนคติ ดังนั้นการมีสิ่งเร้าที่ดีและมีองค์ประกอบของการรับรู้ที่สมบูรณ์ถูกต้อง ก็จะท าให้เกิดการ
เรียนรู้ที่ดีด้วยซึ่งการรับรู้เป็นส่วนส าคัญยิ่งต่อการรับรู้  
 โดยสรุปทฤษฎีการรับรู้ (Perception Theory) หมายถึง การรับรู้ของบุคคลขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อม จิตใจและความสามารถในการแปลความหมายของสิ่งๆนั้น ณ ตอนนั้นๆ ซึ่งการรับรู้
ของผู้บริโภคในแต่ละบุคคลนั้นมีผลต่อพฤติกรรมว่าจะแสดงออกมาอย่างไร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยใน
การรับรู้ ที่ประกอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความหมายอันเป็นสิ่งที่รู้จักและเข้าใจกัน และในการแปล
ความหมายของการสัมผัสนั้นจ า เป็นที่จะต้องใช้ประสบการณ์ เดิมหรือความรู้ เดิม ดังนั้น                     
หากคนเราไม่มีความรู้เดิมหรือลืมเรื่องนั้นๆไป ก็จะไม่มีการรับรู้ในสิ่งนั้นๆแต่จะเกิดเฉพาะการสัมผัส
กับสิ่งเร้าเท่านั้น  
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กระบวนการรับรู้ของผู้บริโภค  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่6 : แสดงแบบจ าลองการรับรู้ 
ที่มา Ronald, (1966: 366) 

  
(จ าเนียร ช่วงโชติ, 2519)ได้กล่าวว่า กระบวนการของการรับรู้ต้องประกอบด้วย  
 1. การสัมผัส หมายถึง อาการที่อวัยวะรับสัมผัส รับสิ่งเร้าหรือสิ่งเร้าผ่านเข้ามากระทบกับ
อวัยวะสัมผัสต่างๆ เพ่ือให้บุคคลรับรู้ภาวะแวดล้อมรอบตัว  
 2. การแปลความหมายจากอาการสัมผัส คือ ส่วนที่ส าคัญที่จะช่วยให้การแปลความนั้น
ถูกต้องเพียงใดซึ่งต้องอาศัยสติปัญญา ความเฉลียวฉลาด การสังเกต การตั้งใจ สนใจและ คุณภาพ
จิตใจของบุคคลในขณะนั้น  
 3. การใช้ความรู้เดิม หรือประสบการณ์ที่ผ่านมาเพ่ือช่วยแปลความหมาย ได้แก่ ความคิด
ความรู้และการท าหน้าที่ได้เคยปรากฏแก่ผู้นั้นมาแล้ว โดยอดีตความรู้เดิมและประสบการณ์เดิมมี
ความส าคัญมากในการแปลความหมาย และในการแปลความหมายได้ดีต้องมีคุณลักษณะดังนี้ เป็น
ความรู้ที่แน่นอนถูกต้องชัดเจนและต้องมีปริมาณมาก หมายถึงมีความรู้หลายๆ อย่างจึงจะช่วยแปล

ความทรงจ า  
(Memory) 

 

ความรู้ความเข้าใจ 
(Cognition) 

การรับรู้ 
(Perception) 

ประสาทสัมผัส 
(Sensation) 

ข้อมูลจากภายนอก 
(Information from 

the World) 

การตอบโต้ (Action) 
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ความหมายได้สะดวก                                                                                                                
 (สถิตย์ วงศ์สวรรค์, 2529)ได้กล่าวถึงล าดับขั้นตอนของการรับรู้ไว้ว่า การรับรู้จะเกิดขึ้นได้
ต้องเป็นไปตามขั้นตอน ดังนี้  
 1. สิ่งเร้ามากระทบสัมผัสอินทรีย์  

 2. กระแสประสาทสัมผัสวิ่งไปยังประสาทส่วนกลางซึ่งอยู่ศูนย์กลางอยู่ที่สมอง  

 3. สมองแปลความหมายออกมาเป็นความรู้ ความเข้าใจโดยอาศัยความรู้เดิม  
 ความจ าประสบการณ์เดิม เจตคติ ความต้องการ ปทัสถาน บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา  
 ขั้นตอนของการรับรู้ (Perception.Process) สามารถแบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้                   
(เสรี วงษ์มณฑา , 2542) 1.การเปิดรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Exposure) เกิดขึ้นเมื่อ
ผู้บริโภคเปิดโอกาสให้ข้อมูลเข้ามาสู่ตัวเอง เช่น การชมโฆษณาโดยไม่เปลี่ยนไปชมช่องอ่ืน  
 2. การตั้งใจรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Attention) เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคเลือกที่จะ
ตั้งใจรับสิ่งกระตุ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง  
 3. ความเข้าใจในข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Comprehension) แม้ว่าผู้บริโภคจะตั้งใจ
รับข่าวสาร แต่มิได้หมายความว่าข่าวสารนั้นถูกตีความไปในทางที่ถูกต้อง ในขั้นนี้จึงเป็นการ
ตีความหมายข้อมูลที่ได้รับว่ามีความเข้าใจตรงตามที่นักการตลาดก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งการตีความ
ขึ้นอยู่กับทัศนคติ ความเชื่อมั่นและประสบการณ์ 
 4. การเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเลือกสรร (Selective Retention) หมายถึงการที่ ผู้บริโภค
จดจ าข้อมูลบางส่วนที่ได้เห็น ได้อ่าน ได้ยิน หลังจากเกิดการเปิดรับข้อมูลและเกิดความเข้าใจแล้ว  
 ระดับของการรับรู้ (Perception Stages) (Taylor, 1995, p. 162) ได้ก าหนดล าดับขั้นของ
การรับรู้ต่างๆ ที่ซับซ้อนขึ้นตามระดับของการรับรู้ไว้ ดังต่อไปนี้  
 1.Field of Sensations คือ ในการเกิดการรับรู้ขึ้นแต่ละครั้ง จะมีการรับข้อมูลเข้ามา
มากกว่า 1 อย่าง เช่น ในขณะฟังการบรรยาย เราจะเห็นทั้งผู้บรรยายได้ยินเสียงของผู้บรรยาย และ
เห็นโสตทัศนูปกรณ์ไปพร้อมกันในคราวเดียว  
 2. Sensory Percept คือ ขั้นตอนที่มีการรับรู้ข้อมูลเพียงรูปร่างลักษณะเท่านั้น โดยยังไม่มี
การเทียบเคียงกับสิ่งที่จดจ าได้ (Recognition) เป็นขั้นตอนที่ยังไม่ทราบความหมาย เช่น เห็นวัตถุสิ่ง
หนึ่งแล้วทราบแต่เพียงว่าเป็นผ้าที่มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยที่ยังไม่รู้ว่าแท้จริงเด่นชัดสิ่งนั้น คือ 
ธงชาติ  
 3. Meaningful Percept คือ ขั้นตอนที่มีการรับรู้ความหมายของสิ่งเร้า ซึ่งขั้นตอนนี้อาศัย
การเทียบเคียงกับสิ่งที่จดจ าได้ (Recognition) ที่อยู่ในความทรงจ า (Memory) เช่น เมื่อผ้าที่เป็น



39 
 
สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นแถบสี 5 แถบ โดยมีแถบสีน ้าเงินใหญ่อยู่ตรงกลางถูกประกอบด้วย แถบสีขาวและ
สีแดงตามล าดับ ให้ลักษณะที่เป็นริ้วแนวนอน ก็สามารถรับรู้ได้ว่าเป็นธงชาติไทย 
การรับรู้สิ่งเร้าของผู้บริโภค  
 มีลักษณะส าคัญ 2 ประการที่ควรน ามาพิจารณาเกี่ยวกับการรับรู้สิ่งเร้าของผู้บริโภค ได้แก่ 
ความสามารถในการจ าแนกความแตกต่างระหว่างสิ่งเร้า และความสามารถในการขยายวง              
ของสิ่งเร้า                                                                                                                                                             
 1. ความสามารถในการจ าแนกความแตกต่างระหว่างสิ่งเร้า (Stimulus discrimination) 
ปัญหาเบื้องต้นที่มีความส าคัญประการหนึ่ง ที่เก่ียวกับผลที่เกิดขึ้นจากสิ่งเร้าทางการตลาดต่อการรับรู้
ของผู้บริ โภค ก็คือ ผู้บริ โภคสามารถจ าแนกความแตกต่างระหว่างสิ่ งเร้าต่างๆ ได้หรือไม่                         
หรือหากพิจารณาทางด้านการตลาด ค าถามก็คือผู้บริโภค รับรู้ความแตกต่างระหว่าง ตรา รส 
ความรู้สึก ราคา และลักษณะของบรรจุภัณฑ์ได้มากน้อยเพียงไร โดยหลักการแล้วความสามารถใน
การจ าแนกความแตกต่างเกิดจากการเรียนรู้ กล่าวคือ บุคคลผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งบ่อยๆ 
จะมีความสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างในลักษณะของผลิตภัณฑ์ ในส่วนเล็กหรือรายละเอียด
ระหว่างตราได้ แต่อย่างไรก็ตามในหลายกรณี ความสามารถของผู้บริโภคที่จะจ าแนกความแตกต่างที่
เกี่ยวกับความรู้สึกบางอย่างก็ค่อนข้างน้อย เช่น รสและความรู้สึก เป็นต้นและพยายามสร้าง
ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) เพ่ือแสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ตราหนึ่งดีกว่าผลิตภัณฑ์อีกตรา
หนึ่งอย่างไร เพราะการใช้ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์อย่างเดียว ผู้บริโภคไม่สามารถแยก
ความแตกต่างในตราสินค้าได้  
 2. ความสามารถในการขยายวงของสิ่งเร้า (Stimulus generalization) ผู้บริโภคไม่เพียงแต่
พัฒนาความสามารถในการจ าแนกระหว่างสิ่งเร้า แต่ผู้บริโภคยังมีความสามารถในการขยายวงของสิ่ง
เร้าที่มีลักษณะคล้ายกันอีกด้วย กระบวนการขยายวงของสิ่งเร้าเกิดขึ้น เมื่อผู้บริโภคเผชิญกับสิ่งเร้าที่
เข้ามากระทบ 2 อย่าง ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน (หรืออยู่ชิดติดกัน) ดังนั้น เมื่อผู้บริโภคได้แสดง
พฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างหนึ่งและได้รับความพอใจ ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะน าผลที่เกิดขึ้น 
ไปใช้กับสิ่งเร้าอีกอย่างหนึ่งด้วยในการจ าแนกความแตกต่างระหว่างสิ่งเร้า (Discrimination) ผู้บริโภค
จะพิจารณาตัดสินใจเลือกตรา และประเมินความแตกต่างของผลเสีย ระหว่างตราต่างๆ เปรียบเทียบ
กัน แต่ในการขยายวงของสิ่งเร้า (Generalization) ผู้บริโภคจะท ากระบวนการประเมินให้ง่ายขึ้น 
เพราะไม่ต้องประเมินแต่ละตราแยกกัน ความภักดีต่อ ตราสินค้า (Brand loyalty) เกิดจาก
กระบวนการขยายวงของสิ่งเร้านั้นเอง นั่นคือผู้บริโภคยอมรับในสมมติฐานที่ว่าจากประสบการณ์ที่
ผ่านมากับตรานั้นได้รับผลดีเป็นที่พอใจ ดังนั้น การซื้อในครั้งต่อไปจึงเกิดขึ้นโดยไม่ต้องเสียเวลา
ประเมินเพื่อตัดสินใจทุกครั้งที่มีการซื้อ 
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 จากการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมา ท าให้สรุปความหมายของการรับรู้ได้ว่า 
หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริโภคเปิดรับสิ่งต่างๆโดยใช้อวัยวะรับสัมผัสทั้งห้า และน ามาตีความเพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้ ซึ่งน าไปสู่หนทางการแปลความหมายที่เข้าใจตรงกัน กระทั่งพฤติกรรมต่างๆยังน าไปสู่
การก าหนดทฤษฎีการเรียนรู้และตอบสนองสิ่งที่ตนเองต้องการ จะเห็นได้ว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ทั้ง
ในสื่อออนไลน์และสื่อออฟไลน์ของกลุ่มเป้าหมายมีความส าคัญต่อการจัด  Cheeze Market ซึ่งเกิด
จากการเลือกรับรู้ อิทธิพลของสื่อ และเครื่องมือสื่อที่ใช้ ทั้งหมดล้วนเป็นผลท าให้การรับรู้ของ
กลุ่มเป้าหมายมีมักจะมีข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป 
 

2.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ 

 สื่อ (Media) เป็นช่องทางการสื่อสารที่น าเสนอเนื้อหาของสารไม่ว่าจะเป็นข่าว ข้อมูลบันเทิง
หรือโฆษณาไปสู่ผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยี น ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสื่อที่
พัฒนาให้ดีขึ้นนับจากสื่อบุคคลที่เปลี่ยนแปลงเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์พัฒนาเป็นรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์  คือ สื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์ ในปัจจุบันการพัฒนาระบบเทคโนโลยีไม่หยุดนิ่ง สื่อ
อินเทอร์เน็ตพัฒนาขึ้นมาเพ่ือการติดต่อสื่อสารเพ่ิมขึ้น ดังนั้น กล่าวได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของระบบ
เทคโนโลยีสามารถแบ่งสื่อออกเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะของการใช้สื่อเพ่ือการกระจายเสียงวิทยุ
โทรทัศน์ คือ สื่อแบบดั้งเดิมและสื่อใหม่ (พรจิต สมบัติพานิช, 2547)  
 สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ผู้ส่งสารท าหน้าที่ส่งสารไปยังผู้รับสารได้ทาง
เดียวที่ผู้รับสารไม่สามารถติดต่อกลับทางตรงไปยังผู้ส่งสารได้ สามารถแบ่งย่อยได้ดังนี้ สื่อที่ท าหน้าที่
ส่งสารเพียงอย่างเดียว หมายถึง สื่อที่ทาหน้าที่ส่งสารตัวหนังสือหรือเสียง หรือภาพไปอย่างเดียว 
ได้แก่ หนังสือพิมพ์ สื่อโทรเลข และสื่อวิทยุ และสื่อที่ทาหน้าที่ส่งสารสองอย่าง คือ ส่งทั้งภาพและ
เสียงพร้อมกัน ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์  
 สื่อใหม่ (New media) หมายถึง การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีเครือข่ายหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 เทคโนโลยีที่
ถูกนิยามว่าเป็นสื่อใหม่ ส่วนมากจะมีคุณลักษณะที่ถูกจัดการได้ (Manipulate) เชื่อมต่อเป็นเครือข่าย
ได้ (Networkable) ท าให้หนาแน่น (Dense) และบีบสัญญาณได้ (Compressible)                      มี
ปฏิสัมพันธ์ (Interactive) และมีความเป็นกลาง (Impartial) ดังนั้น จึงไม่ได้หมายความเพียงเฉพาะ
รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ วารสาร หนังสือหรือสิ่งพิมพ์แบบคลาสสิกท่ัวไป นอกเหนือจากสถิติต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตดังกล่าวข้างต้นแล้ว นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) หรือ สพธอ. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) จัดแถลง รายงาน
สรุปผลส ารวจพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ประจ าปี 2015 เพ่ือทราบว่าคนส่วนใหญ่
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ในประเทศไทย ใช้อินเทอร์เน็ตท าอะไร และใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไร ? โดยที่น่าสนใจคือคนไทยสั่งซื้อ
ของทางอินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นแบบก้าวกระโดดผลส ารวจพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
ประจ าปี 2015 นี้ มีผู้ตอบแบบส ารวจมา 16,596 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนข้าราชการ, พนักงาน
หรือลูกจ้างเอกชน และ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา เป็น 3 อันดับแรกที่ตอบแบบส ารวจมากท่ีสุด ทั้งนี้จาก
กลุ่มผู้ตอบแบบส ารวจ ส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 5 ปีแล้ว ค่าเฉลี่ยของการใช้อินเทอร์เน็ตต่อ
สัปดาห์เพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีตัวเลขการใช้งานเน็ตโดยเฉลี่ย 32.3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
หรือใช้เวลาโดยประมาณ 4.6 ชั่วโมงต่อวัน พอมาปี 2557 นี้ ตัวเลขการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ย 
เพ่ิมขึ้นเป็น 50.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือใช้เวลาโดยประมาณ 7.2 ชั่วโมงต่อวัน (หรือคิดเป็น 1 ใน 3 
ของวันเพ่ือใช้งานอินเทอร์เน็ต) และพบว่า “กลุ่มเพศที่สาม” มีจ านวนชั่วโมงการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สูงโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 62.1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งสูงกว่าผู้ชายและผู้หญิง โดยช่องทางเข้าอินเทอร์เน็ต
ส่วนใหญ่ มาจากโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมากท่ีสุด (77%) โดยใช้งานเฉลี่ย 6.6 ชั่วโมงต่อวัน อันดับ 
2 เข้าจากคอมพิวเตอร์พีซี 69.4% ใช้งานเฉลี่ย 6.2 ชั่วโมงต่อวัน และอันดับ 3 เข้าเน็ตจากโน๊ตบุ๊ค 
(49.5%) ใช้งานเฉลี่ย 5.3 ชั่วโมงต่อวัน ทั้งนี้คนไทยใช้เวลาท่องเน็ตอยู่กับสมาร์ทโฟนมากที่สุด ในช่วง
เวลา 4 โมงเย็น จนถึงเช้าวันใหม่เวลา 8.00 น. ส่วนช่วงเช้า 8.00 ถึงช่วงบ่าย 16.00 น. ส่วนใหญ่จะ
ใช้คอมพิวเตอร์พีซีในการท่องโลกอินเทอร์เน็ต  
 ธีรภัทร วรรณฤมล (2550) ได้ให้ความหมายของสื่อใหม่ (New Media) คือ รูปแบบของการ
ติดต่อสื่อสาร (Communication) ทั้งของบุคคลและสื่อที่ถูกแปลง (Transform) โดยการใช้เทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดระบบการสะท้อนกลับ (Interactive) หรือการดาเนินการ (Transact) คือ
การแต่งงานระหว่างเทคโนโลยี  การติดต่อสื่อสาร และการออกแบบ “ Is the marriage of 
technology, communication and design”  “Graphics, moving images, sounds, shapes, 
spaces, and texts that have become computable.”  
 สื่อใหม่ (New Media) อาจเรียกได้อีกแบบหนึ่งคือ สื่อออนไลน์ (Online) ซึ่งแปลความหมาย
ไม่แตกต่างกับค าว่า สื่อใหม่ มากนัก อาจกล่าวได้ว่า สื่อออนไลน์ หมายถึง เทคโนโลยีการสื่อสาร
รูปแบบใหม่บนโลกอินเทอร์เน็ต สอดคล้องกับความหมายของ พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ (2558) ที่กล่าว
ว่า สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นรูปแบบการสื่อสารข้อมูลที่เข้าถึงผู้คนทุกระดับในปัจจุบัน 
โดยมีการใช้กันอย่างแพร่หลายภายใต้การพัฒนาตลอดเวลาของเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมี
แนวโน้มจะกลายเป็นสื่อหลักสาหรับผู้คนในโลกอนาคต แม้ว่าคาจากัดความของสื่อใหม่จะมี
หลากหลาย แต่ความหมายโดยรวมนั้นก็เป็นสื่อที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีอย่าง
อินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว  
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 ประเภทของสื่อใหม่  
 ประเภทของสื่อใหม่ คือ รูปแบบเนื้อหาแบบดิจิทัลที่พบเห็นในปัจจุบัน และมีแนวโน้มว่าจะมี
บทบาทส าคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยสื่อใหม่แต่ละประเภทมีความโดดเด่นและแตกต่างกันตาม
ประโยชน์และวัตถุประสงค์ในการใช้สื่อประเภทสื่อใหม่ สามารถสรุปได้ดังนี้ (ปิยะพร เขตบรรพต , 
2553)   
 1. เว็บไซต์ (Web site)  

 2. อินเทอร์เน็ต (Internet)  

 3. อีเมล (E-mail)  

 4. เทคโนโลยีสาหรับอุปกรณ์พกพาหรือแพลตฟอร์มเคลื่อนที่ (Mobile Platform)  

 5. วิดีโอเกม และโลกเสมือนจริง  

 6. ซีดีรอมมัลติมีเดีย  

 7. ซอฟต์แวร์  

 8. บล็อกและวิกิ  

 9. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)  

 10. ตู้ให้บริการสารสนเทศ  

 11. โทรทัศน์โต้ตอบ  

 12. อุปกรณ์พกพาหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ พีดีเอ พอดแคสต์  

 13. นวนิยายแบบข้อความหลายมิติ (Hypertext fiction)  
            จากทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อจะเห็นได้ว่า สื่อได้เข้ามามีบทบาทส าคัญกับการจัดกิจกรรม
ทางการตลาด รวมถึงการจัด Cheeze Market ซึ่งงานดังกล่าวมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้การสื่อสาร
ผ่านช่องทางสื่อใหม่ (New Media) หรือสื่อสังคมออนไลน์  (Social Media) เพ่ือที่จะเข้าถึงพฤติกรรม
ของกลุ่มเป้าหมายที่มีการใช้สื่อเป็นกิจวัตรประจ าวัน และเป็นการป้อนข้อมูลข่าวสารให้กับ
กลุ่มเป้าหมายอันจะส่งผลดีต่อธุรกิจร้านค้าต่างๆ ซึ่งสามารถเพ่ิมช่องทางในการท าการตลาดให้แก่
ผู้ประกอบการที่จะน าไปใช้ได้ในการวิจัยในครั้งนี้ 
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2.6 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 จากการศึกษาค้นคว้างานเอกสารและแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจ และมีผู้วิจัย
หลายท่านได้ให้ความหมายแนวคิดและทฤษฎี ไว้ ดังนี้  
 โวลแมน (Wolman) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก (Feeling)                    
มีความสุข เมื่อได้รับผลส าเร็จ ตามความมุ่งหมายที่ต้องการหรือตามแรงจูงใจ  
 วรูม (Vroom) ได้กล่าวว่า ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใช้แทนกันได้เพราะ
ทั้งสองค านี้ หมายถึง ผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้น ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้
เห็นถึงสภาพ ความพึงพอใจในสิ่งนั้นและทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็นถึงสภาพความไม่พึงพอใจ  
 มอร์ส (Morse) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถลดความตึง
เครียดของบุคคลให้น้อยลงได้ ถ้าความตึงเครียดมีมากก็จะท าให้เกิดความไม่พอใจ ซึ่งความตึงเครียดนี้
มีผลมาจากความต้องการของมนุษย์ หากมนุษย์มีความต้องการมากก็จะเกิดปฏิกิริยาเรียกร้อง แต่ถ้า
เมื่อใดความต้องการได้รับการตอบสนองก็จะท าให้เกิดความพอใจ  
 โทมัสและเอิร์ล (Thomas & Eart)  ได้ให้แนวคิดความพึงพอใจว่า การวัดความพึงพอใจเป็น
วิธีหนึ่ง ที่ใช้กันอยู่ เพ่ือทราบผลของการให้บริการที่ดีเลิศท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเป็นสิ่งที่บริษัท
เชื่อว่ามีคุณค่า และควรให้ความเข้าใจในความต้องการและปัญหาของลูกค้าในการให้บริการด้าน
สุขภาพ ผู้บริหารขององค์กร จึงต้องมีความรับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพให้เกิดประสิทธิผลและ
ให้ผลดีอย่างต่อเนื่อง  
 ฮินชอว์ และ แอ๊ทวูด (Hinshaw and Atwood) ได้ให้แนวคิดว่า ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเป็นความคิดเห็นของผู้รับบริการที่ได้รับจากผู้ให้บริการ และจัดเป็นเกณฑ์ประเมินด้าน
ผลลัพธ์ด้วย และเป็นระดับของความสอดคล้องระหว่างความคาดหวังของผู้รับบริการในอุดมคติกับ
การรับรู้ของผู้รับบริการที่ได้ 
 รับตามความเป็นจริ งส าหรับนักวิ จั ยทางพฤติกรรมได้ ให้ ความหมายของค าว่ า                        
ความ พึงพอใจในบริการเป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติของคนที่เกิดจาก
ประสบการณ์ที่ผู้รับบริการเข้าไปใช้บริการในสถานที่ให้บริการนั้นๆ และประสบการณ์นั้นได้เป็นไป
ตามความคาดหวังของผู้รับบริการมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่แตกต่างกันทฤษฎีความต้องของ 
Maslow (มาสโลว์) เป็นนักวิจัยวิทยาชาวอังกฤษ ได้สร้าง ทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้น
สมมติฐานอยู่ 2 ประการ คือ  
 1. มนุษย์มีความต้องการอยู่ตลอดเวลา ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ความต้องการที่ได้รับการ
ตอบสนองแก็จะไม่เป็นแรงจูงใจส าหรับพฤติกรรมนั้นอีกต่อไป ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการ
ตอบสนอง เท่านั้นจึงจะมีอิทธิพลจูงใจต่อไป  
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 2. ความต้องการของคนมีลักษณะเป็นล าดับขั้น จากต่างไปหาสูงตามล าดับความส าคัญ                      
ในเมื่อความต้องการขั้นต่ าได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการขั้นสูงก็จะตามมา มาสโลว์ได้แบ่ง
ล าดับความ ต้องการของมนุษย์ออกเป็น 5 ล าดับ ดังนี้  
 2.1 ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) ความต้องการทางด้านร่าง การ
เป็นความต้องการเบื้องต้นเพ่ือความอยู่รอด เช่น ความต้องการในเรื่องอาหาร น้ า ที่อยู่อาศัย 
เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความต้องการพักผ่อนและความต้องการทางเพศ ฯลฯ ความต้องการ
ทางด้านร่างกายจะมีอิทธิพล ต่อพฤติกรรมของคนก็ต่อเมื่อความต้องการทางด้านร่างการยังไม่ได้รับ
การตอบสนองเลย  ในด้านนี้โดยปกติแล้วองค์กรทุกแห่งมักจะตอบสนองความต้องการของแต่ละคน
ด้วยวิธีการทางอ้อม คือ การจ่ายเงินค่าจ้าง  
 2.2 ความต้องการความปลอดภัยหรือความมั่นคง (Security or Safety Needs) ถ้าหาก
ความต้องการทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนองตามสมควรแล้ว มนุษย์ก็จะมีความต้องการในขั้น
ต่อไปที่สูงขึ้น ความต้องการทางด้านความปลอดภัยหรือความมั่นคงต่างๆ ความต้องการทางด้านความ
ปลอดภัยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการป้องกัน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ
ร่างกาย ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ ส่วนความมั่นคงนั้น หมายถึง ความต้องการความมั่นคงใน
การด ารงชีพ เช่น ความมั่งคงในหน้าที่การงานและสถานะทางสังคม  
 2.3 ความต้องการทางด้านสังคม (Social or Belongingness Needs) ภายหลังจากที่ได้รับ
การตอบสนองในสองข้ันดังกล่าวแล้วก็จะมีความต้องการสูงขึ้น คือ ความต้องการทางสังคมจะเริ่มเป็น 
สิ่งจูงใจที่ส าคัญต่อพฤติกรรมของคน ความต้องการทางด้านนี้จะเป็นความต้องการเกี่ยวกับการอยู่
ร่วมกัน และการได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่น จะมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทาง
สังคมเสมอ  
 2.4 ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นในสังคม (Esteem or Status Needs) ความต้องการขั้น
ต่อมาจะเป็นความต้องการที่ประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ดังนี้คือ ความมั่นใจในตัวเองในเรื่องความสามารถ 
ความรู้และความส าคัญในตัวเอง รวมตลอดทั้งความต้องการที่จะมีฐานะเด่นเป็นที่ยอมรับของบุคคล
อ่ืนหรือต้องการที่จะให้บุคคลอ่ืนยกย่องสรรเสริญในความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน การด ารง
ต าแหน่งที่ส าคัญในองค์กร 
  2.5 ความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จในชีวิต (Self-actualization or SelfRealization) 
ล าดับขั้นตอนความต้องการที่สูงสุดของมนุษย์ก็คือ ความต้องการที่จะประสบความส าเร็จในชีวิตตาม
ความนึกคิด หรือความคาดหวังทะเยอทะยานใฝ่ฝันที่จะได้รับผลส าเร็จในสิ่งอันสูงส่งในทัศนะของตน 
ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ทฤษฎีของมาสโลว์ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์มีความต้องการ 5 ประการเมื่อ ความ
ต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการสิ่งอ่ืนๆก็จะเกิดขึ้นมาอีกความ
ต้องการ 
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 ทั้ง 5 ขั้น จะมีความส าคัญกับบุคคลมากน้อยเพียงใดการตอบสนองตามล าดับขั้นของ 
Maslow มีข้อสังเกตเกี่ยวกับความต้องการของคนที่มีผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมาจะประกอบไป
ด้วย 2 หลักการ คือ  
 1. หลักการแห่งความขาดตกบกพร่อง (The Deficit Principle) ความขาดตกบกพร่องใน
ชีวิตประจ าวันของคนที่ได้รับอยู่เสมอ จะท าให้ความต้องการที่เป็นความพอใจของคนไม่เป็นตัวจูงใจ
ให้เกิดพฤติกรรมในด้านอ่ืนๆ อีกต่อไป คนเหล่านี้กลับจะเกิดความพอใจในสภาพที่ตนเป็นอยู่ยอมรับ
และพอใจความขาดแคลนต่างๆในชีวิต โดยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา  
 2. หลักการแห่งความเจริญก้าวหน้า (The Progression Principle) กล่าวคือ ล าดับขั้นของ
ความต้องการทั้ง 5 ระดับ จะเป็นไปตามล าดับที่ก าหนดไว้จากระดับต่ าไประดับสูงกว่าและความ
ต้องการของคนในแต่ละระดับ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ดีต่อเมื่อความต้องการของระดับที่ต่ ากว่าได้รับการ
ตอบสนองจนเกิดความพึงพอใจแล้วนั้น จะเห็นว่าความต้องการสิ่งหนึ่ งสิ่งใดแล้วไม่ได้รับ              
การตอบสนองความรู้สึกขาดแคลนของมนุษย์ ทุกคนก็จะเกิดขึ้นและก็ต้องพยายามแสวงหามาให้ได้  
เว้นแต่จะมีอุปสรรคแล้วท าให้เกิดความท้อถอยต่ออุปสรรคนั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อคนได้รับการ
ตอบสนองความต้องการอยู่ในระดับหนึ่งแล้วอย่างสมบูรณ์ ก็ต้องการจะได้รับการตอบสนองความ
ต้องการอีกในระดับสูงกว่าแต่มีข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรค ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่ หรื อไม่
ส าเร็จตามความต้องการ สิ่งนี้จะท าให้คนเราหยุดแสวงหา ท้อถอย และจะยอมรับสภาพไม่มีการดิ้น
รนอีกต่อไปในทิศทางตรงกันข้ามถ้าความต้องการในระดับต่ ากว่าในแต่ละระดับได้รับการตอบสนอง
อย่างเต็มที่คนก็จะเกิดความต้องการในขั้นต่อไปอีกจนกระทั่งบรรลุถึงความต้องการระดับสูงสุด คือ 
การได้รับความส าเร็จในชีวิต (Self-actualization)                                                     
 ทฤษฎีความพึงพอใจของ Shelley ซึ่งเป็นทฤษฎีว่าด้วยความรู้สึกสองแบบของมนุษย์                                 
คือ ความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกทุกชนิดของมนุษย์จะตกอยู่ในกลุ่ม
ความรู้สึกสองแบบนี้ ความรู้สึกทางบวก คือ ความรู้สึกที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะท าให้เกิดความสุข เป็น
ความรู้ที่แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับ ความสุข
สามารถท าให้เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพ่ิมข้ึนอีก ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึก
ที่สลับซับซ้อน และความสุขนี้มีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ ความรู้สึกทางลบ 
ความรู้สึกทางบวกและความสุขมีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อนและระบบความสัมพันธ์ของ
ความรู้สึกทั้งสามนี้ เรียกว่า ระบบความพอใจ โดยความพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบความพึงพอใจมี
ความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ ความพอใจสามารถแสดงออกมาในรูปของความรู้สึกทางบวกแบบ
ต่างๆ ได้ และความรู้สึกทางบวกนี้ยังเป็นตัวช่วยให้เกิดความพอใจแก่มนุษย์  
 สิ่งที่ท าให้เกิดความรู้สึกหรือสร้างให้เกิดความพอใจมนุษย์ ได้แก่ ทรัพยากร (Resource) 
หรือสิ่งเร้า (Stimuli) การวิเคราะห์ระบบความพึงพอใจจะเป็นการศึกษาว่า ทรัพยากรหรือสิ่งเร้าแบบ
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ใดเป็นที่ต้องการที่จะท าให้เกิดความพอใจและความสุขแก่มนุษย์ ความพอใจจะเกิดได้สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพก็เป็นทรัพยากรของระบบความพึงพอใจอย่างหนึ่ง ดังนั้น การออกแบบสภาพแวดล้อม 
คือ การตัดสินใจว่าควรจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีอยู่อย่างไรให้เกิด
ความพึงพอใจได้ความพึงพอใจในเชิงปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยเฉพาะในลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการที่ประกอบไปด้วยบุคคลสองฝ่าย คือ ฝ่ายแรก ได้แก่ ผู้มีอ านาจหน้าที่ในการบริการ ฝ่าย
ที่สอง ได้แก่ ผู้รับบริการ  
 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ รับบริการนั้น Herbert A.  Simon เห็นว่างานใดจะมี
ประสิทธิภาพสูงสุดนั้น สามารถพิจาณาได้จากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า  (Input) กับผลผลิต 
(Output) ที่ได้รับออกมาโดยพิจารณาจากผลผลิตลบด้วยปัจจัยน าเข้า แต่ถ้าเป็นเรื่องการบริหารรัฐ
กิจก็ต้องบวกความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วย 
 จากผู้วิจัยได้กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าจะมีผู้ให้ความหมายของค าว่าความพึงพอใจ ต่างกันไปแต่
สรุปได้ร่วมกันว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเชิงการประเมินค่า 
จะเห็นว่าแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจนี้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทัศนคติอย่างแยกกันไม่ออก ส าหรับ
แนวความคิดเกี่ยวกับทัศนคตินั้นค่อนข้างจะมีผู้ศึกษากันอย่างกว้างขวางในองค์ประกอบด้านต่างๆ 
ดังนี้                                                                                                                     
 1. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component) เป็นลักษณะทางความรู้สึก หรือ
อารมณ์ของบุคคล องค์ประกอบทางความรู้สึกนี้มี 2 ลักษณะ คือ ความรู้สึกทางบวก ได้แก่                        
ชอบ พอใจ เห็นใจและความรู้สึกทางลบ ได้แก่ ไม่ชอบ ไม่พอใจ เป็นต้น 
 2. องค์ประกอบด้านความคิด (Cognitive Component) คือ การที่สมองของบุคคลรับรู้และ
วินิจฉัยข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับเกิดความรู้ความคิดเกี่ยวกับวัตถุบุคคลหรือสภาพขึ้น องค์ประกอบทาง
ความคิดเก่ียวข้องกับการพิจารณาที่มาของทัศนคติออกมาว่าถูกหรือผิดดีหรือไม่ดี  
 3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavior Component) เป็นความพร้อมที่จะกระท าหรือ
พร้อมที่จะตอบสนองต่อที่มาของทัศนคติ   
 ความพึงพอใจและแนวทางการเสริมสร้างความพึงพอใจในการบริการไว้ว่า ความพึงพอใจ                      
ของผู้รับบริการและผู้ให้บริการต่างมีความส าคัญต่อความส าเร็จของการด าเนินงานบริการ ดังนั้น                         
การสร้างความพึงพอใจในการบริการจ าเป็นจะต้องด าเนินการควบคู่กันไปทั้งต่อผู้รับบริการและ                 
ผู้ให้บริการ ดังนี้  
 1. การตรวจสอบความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ให้บริการอย่าง
สม่ าเสมอ                                                                                                                                                  
 2. การก าหนดเป้าหมายและทิศทางขององค์กรให้ชัดเจน  
 3. การก าหนดกลยุทธ์การบริการที่มีประสิทธิภาพ  
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 4. การพัฒนาคุณภาพและความสัมพันธ์ในกลุ่มพนักงาน 
 5. การน ากลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการไปปฏิบัติและประเมินผล เมื่อความ
พึงพอใจมีความส าคัญสูงมากต่อการบริการ ดังนั้น ผู้ประกอบการบริการจะต้องท าความเข้าใจต่อ
ลักษณะ และองค์ประกอบความพึงพอใจอย่างถ่ีถ้วน ดังนี้  
 5.1 ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อ         
สิ่งหนึ่งสิ่งใดในการรับบริการ ซึ่งบุคคลจะรับรู้รูปแบบของการบริการและคุณภาพของการบริการโดย 
ใช้ประสบการณ์ที่ ได้รับด้วยตนเอง หรือจากการอ้างอิงใดๆตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น                                       
ค าบอกเล่าของกลุ่มเพ่ือน โฆษณา เป็นต้น ในการประเมินสิ่งที่ได้รับจากการบริการ หากการบริการ
เป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจในบริการนั้น 
  5.2 ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริง
ในสถานการหนึ่งในการใช้บริการนั้นบุคคลย่อมมีข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงต่างๆ (Reference)  เช่น 
ประสบการณ์ส่วนตัว ความรู้จากการเรียนรู้ ค าบอกเล่าของกลุ่มเพ่ือน ข้อมูลจากธุรกิจบริการแบบ
เดียวกัน เป็นต้น จึงเกิดความคาดหวังต่อสิ่งที่ควรจะได้รับจากการบริการ (Expectation) ซึ่งจะมี
อิทธิพลแก่ผู้รับบริการ ในการที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินสิ่งที่ได้รับจริงในกระบวนการบริการ 
(Performance)  หากการบริการ เป็น ไปตามที่ ค าดหวั งย่ อมเกิดการยืนยันความถู กต้ อ ง 
(Confirmation) ต่อการบริการและเกิดความพึงพอใจในบริการ แต่ถ้าบริการที่ได้รับไม่เป็นไปตาม
คาดหมายก็จะเกิดการยืนยันความไม่ถูกต้อง (Disconfirmation) ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจในบริการ  
 5.3 ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากในแต่ละช่วงเวลา บุคคลย่อมมีความคาดหวังต่อการบริการแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ 
ความรู้สึก ประสบการณ์ที่ได้มาระหว่างเวลานั้น จึงท าให้เกณฑ์ประเมินความพึงพอใจมีการเลื่อนขึ้น 
– ลง ตลอดเวลา ส่งผลให้การเปรียบเทียบสิ่งที่ได้รับกับสิ่งที่คาดหวังเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ความพึง
พอใจนั้นเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ การประเมินคุณภาพของการบริการ อันเป็นสิ่งที่
ผู้รับบริการคาดหวังว่าจะได้รับจากการให้บริการ โดยที่ความพึงพอใจในการบริการของผู้รับบริการ 
จะข้ึนอยู่กับองค์ประกอบ  2 ด้าน ได้แก่  
 1. การรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการ อันเป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการได้สัญญาว่าจะให้โดย
ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการว่าจะได้รับอย่างน้อยตามที่ผู้ให้บริการได้
สัญญาไว้ ความมากน้อยของคุณภาพของสิ่งที่ได้รับจะเป็นตัวก าหนดถึงระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการนั่นเอง  
 2. การรับรู้คุณภาพของการน าเสนอบริการ ซึ่งผู้ให้บริการจะน าเสนอผ่านการแสดงออกต่างๆ
ในกระบวนการบริการ โดยผู้รับบริการจะประเมินว่าผู้ให้บริการนั้นได้บริการอย่างเหมาะสม                                   
มากน้อยเพียงใดรวมทั้งความสะดวกในการเข้าถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออกของผู้ให้บริการตาม
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บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบต่องาน การใช้ภาษาในการสื่อสารและการปฏิบัติตนในการให้บริการ
ว่าผู้ให้บริการมีความเต็มใจและจริงใจเพียงใด ในการให้บริการรับรู้เหล่านี้จะช่วยให้ผู้รับบริการ
ประเมินคุณภาพการบริการได้อย่างมีเหตุและผล ซึ่งน าไปสู่ความพึงพอใจในการรับบริการ 
 บาร์นาร์ด (Barnard)  กล่าวถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว้ ดังนี้  
 1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ ได้แก่ เงิน วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ ฯลฯ  
 2. สิ่งจูงใจเกี่ยวกับโอกาส เช่น โอกาสเกี่ยวกับความมีชื่อเสียง ความมีอิทธิพลโดยการได้รับ
ต่ าแหน่งดีๆ เป็นต้น  
 3. สิ่งจูงใจเกี่ยวกับสภาพความช่วยเหลือการได้รับบริการต่างๆ  
 4. ความสามารถขององค์กรที่จะให้ความพึงพอใจแก่บุคคล โดยเปิดโอกาสให้แสดงอุดมคติ
โดยเสรีเพื่อกระตุ้นให้บุคคลเกิดความภูมิใจในฝีมือ และมีโอกาสได้รับสวัสดิการต่างๆ  
 5.  สิ่ งจู งใจเกี่ยวกับผู้ ร่ วมงานการมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับบุคคลในหน่วยงาน                      
ความผูกพันและการได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมขององค์การ  
 6. สิ่งจูงใจเกี่ยวกับสภาพการท างานที่เป็นอยู่ตามปกติประจ าวัน  
 7. สิ่งจูงใจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม  
 8. มีความมั่นคงในการท างานและการมีหลักประกันให้อยู่ดีกินดี  
  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541)ได้กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นระดับความรู้สึกของ
ผู้รับบริการซึ่งประกอบด้วย ดังนี้  
 1. ความพอใจของความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ  
 2. ความพอใจต่อการประสานงานผู้บริการ  
 3. ความพอใจต่อการต้อนรับและการเอาใจใส่ของผู้ให้บริการ  
 4. ความพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ  
 5. ความพอใจต่อคุณภาพบริการ  
 6. ความพอใจต่อการใช้บริการต่อการมใช้จ่ายในการบริการ  
 ในพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงหลักธรรมในโลกธรรม 8 ซึ่งในส่วนที่ท าให้เกิดความพึงพอใจ
ของมนุษย์ เรียกว่า “อิฏฐารมณ์” 15 ได้แก่ ลาภ ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องปลื้มใจต่างๆ เช่น ทรัพย์สิน 
เงินทอง อาหาร เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ยศ ได้แก่ ยศถาบันดาศักดิ์ ต่ า
แหน่งหน้าที่การงาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญตรา ปริญญาบัตรต่างๆ สรรเสริญ ได้แก่ เกียรติยศ 
ชื่อเสียงการเป็นที่เคารพ ยกย่องนับถือ และการเป็นที่รักของบุคคลอ่ืนสุข ได้แก่ ความพึงพอใจ ความ
เพียงพอ ความปลื้มปีติ และความสมหวังทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ที่เกิดจากการได้ลาภ ยศ 
สรรเสริญ 
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 อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ                     
ของผู้รับบริการ เป็นสิ่งที่ผู้รับบริการจะแสดงออกในทางบวกหรือลบต่อสิ่งที่ได้รับจากการบริการ                              
และการน าเสนอการบริการโดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้คาดหวังไว้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตาม
ปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการบริการ ได้แก่  
 1. ผลิตภัณฑ์บริการ ในการน าเสนอการบริการจะต้องมีผลิตภัณฑ์บริการที่มีคุณภาพและ
ระดับการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ โดยผู้ให้บริการจะต้องแสดงให้ผู้รับบริการ
เห็นถึงความเอาใจใส่ และจริงใจต่อการสร้างเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการที่           จะส่งมอบ
ให้แก่ผู้รับบริการ  
 2. ราคาค่าบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดจากการประเมินคุณภาพและรูปแบบ
ของการบริการเทียบกับราคาค่าบริการที่จะต้องจ่ายออกไป โดยผู้ให้บริการจะต้องก าหนดราคา 
ค่าบริการที่เหมาะสมกับคุณภาพของการบริการ และเป็นไปตามความเต็มใจที่จะจ่าย (Willingness 
to Pay) ของผู้รับบริการ ค่าบริการจะถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่ายและเจตคติต่อ
ราคาของกลุ่ม ผู้รับบริการอีกด้วย  
 3. สถานที่บริการ ผู้ให้บริการจะต้องมองหาสถานที่ในการให้บริการที่ผู้รับบริการสามารถ
เข้าถึงได้โดยสะดวก มีสถานที่กว้างขวางเพียงพอและต้องค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่
ผู้รับบริการในทุกด้าน เช่น การมีสถานที่จอดรถ หรือการให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งท าให้
ประเด็นด้านสถานที่ให้บริการลดลงไปได้ เป็นต้น  
 4. การส่งเสริมแนะน าบริการ ผู้ให้บริการจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารในเชิงบวกแก่ผู้รับบริการทั้ง
ในด้านคุณภาพการบริการและภาพลักษณ์ของการบริการผ่านทางสื่อต่างๆ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้น า
ข้อมูลเหล่านี้ไปช่วยประเมินเพ่ือตัดสินใจใช้บริการต่อไป  
 5. ผู้ให้บริการ จะต้องตระหนักตนเองว่ามีส่วนส าคัญในการสร้างให้เกิดความพึงพอใจในการ
บริการของผู้รับบริการ โดยในการก าหนดกระบวนการจัดการ การวางรูปแบบการบริการจะต้อง
ค านึงถึงผู้รับบริการเป็นส าคัญ ทั้งแสดงพฤติกรรมบริการและเสนอบริการที่ลูกค้าต้องการด้วยความ
สนใจเอาใจใส่อย่างเต็มที่ด้วยจิตส านึกของการบริการ  
 6. สภาพแวดล้อมของการบริการ ผู้ให้บริการจะต้องสร้างให้เกิดความสวยงามของอาคาร
สถานที่ ผ่านการออกแบบตกแต่ง การแบ่งพ้ืนที่อย่างเหมาะสมลงตัวสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กร ผู้ให้บริการและสื่อภาพลักษณ์เหล่านี้ออกไปสู่ผู้รับบริการอีกด้วย  
 7. กระบวนการบริการ ผู้ให้บริการต่างมุ่งหวังให้เกิดความมีประสิทธิภาพของการจัดการ
ระบบการบริการเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว และความสามารถในการสนองตอบต่อความต้องการ              
ของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพโดยการน าบุคลากร เทคโนโลยีเข้ามาร่วมกันเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริการ และหวังต่อประสิทธิผลที่จะเกิดข้ึนต่อผู้รับบริการ 
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 ความพึงพอใจของผู้รับริการนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับด้วยกัน คือ  
 1. ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวัง เป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการจะต้องจัดให้มีตามความ
คาดหวังของผู้รับบริการและระวังไม่ให้เกิดสิ่งที่ต่ ากว่าความคาดหวังนั้นเพ่ือให้ผู้รับบริการรู้สึก      
ยินดี และมีความสุขในการมารับบริการนั้นๆ  
 2. ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง เป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการมุ่งหวังที่จะสร้างให้มีเกินกว่าความ
คาดหวังของผู้รับบริการ เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความรู้สึกปลาบปลื้มใจหรือประทับใจในบริการที่ได้รับซึ่ง
เกินความคาดหวังที่ตั้งใจไว้  
 จากแนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ ท าให้ทราบว่า เป็นความรู้สึกพอใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง                    
เมื่อความต้องการของมนุษย์ได้รับการตอบสนองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจก็จะเกิดความพอใจ 
ชอบใจ เกิดเป็นทัศนคติด้านบวกท่ีแสดงให้เห็นถึงสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น และทัศนคติด้านลบที่
แสดงให้เห็นถึงสภาพความไม่พึงพอใจ ความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบด้านความรู้สึกของทัศนคติซึ่ง
ไม่จ าเป็นต้องแสดงหรืออธิบายเชิงเหตุผลเสมอไป ความพึงพอใจจึงเป็นเพียงปฏิกิริยาด้านความรู้สึก
ต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์ ดังนั้น การศึกษาแนวคิดและทฤษฎี
ดังกล่าว จะท าให้ทราบถึงขบวนการประเมินผลของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Cheeze Market ซึ่งจะบ่ง
บอกถึงทิศทางของผลว่าจะเป็นไปในลักษณะทิศทางใด 
 

2.7 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 (อริสา เหล่าวิชยา , 2556)ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การจัดการตลาดเชิงกิจกรรม (event 
marketing strategy) พบว่า การตลาดเชิงกิจกรรมมีความเคลื่อนไหวตลาดอยู่ตลอดเวลาท าให้
พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงท าให้นักการตลาดต้องมีการคิดกลยุทธ์ใหม่ๆ
อยู่สม่ าเสมอ เนื่องจากผู้บริโภคที่มีรสนิยมที่แตกต่างกันไป ในการเลือกรับสื่อเราจึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพราะรูปแบบของการจัดการตลาดเชิงกิจกรรมจะท าให้สามารถสัมผัส
สินค้าได้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งสร้างความประทับใจและความรู้จักในตราสินค้าได้เป็นอย่างดี 
 (กัญจนนภทีป์ ชลสินธนากุลย์ , 2557)ศึกษาแผนธุรกิจตลาดนัด Gen Y Community                    
ผลการศึกษาพบว่า เป็นตลาดเชิงกิจกรรม ซึ่งจากปัจจัยแวดล้อมภายในและผลการวิเคราะห์จาก
ปัจจัยแวดล้อมภายนอกมีปัจจัยเสี่ยง  ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก ได้แก่ ปัจจัย
ด้านเงินทุน บุคลากร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ธรรมชาติคู่แข่งขัน เทคโนโลยีและ ผู้เช่า สภาพการ
แข่งขันของธุรกิจนี้มีสูง คู่แข่งขันหลักที่ส าคัญ คือ ตลาดนัดหน้าศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ข้อได้เปรียบ
ของตลาดนัด Gen Y Community คือ เป็นตลาดเชิงกิจกรรมที่มีเอกลักษณ์ในเรื่องนวัตกรรมที่
ทันสมัยและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบครัน ในขณะที่ข้อเสียเปรียบทางการแข่งขัน คือ ยังไม่เป็นที่
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รู้จักและอิทธิพลของคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน กลยุทธ์ที่ส าคัญในการท าธุรกิจ คือ กลยุทธ์
ทางด้านความหลากหลาย กลยุทธ์ทางด้านราคา กลยุทธ์ทางด้านคุณภาพ กลยุทธ์ทางด้านลักษณะ
ทางกายภาพและกลยุทธ์ทางด้านการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค 
 (วราภรณ์ ฉัตราตชาต, 2556)ศึกษากิจกรรมพิเศษเพ่ือการสื่อสารแบรนด์ขององค์กรธุรกิจใน
ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมพิเศษเป็นการสื่อสารรูปแบบพิเศษที่สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงตอบวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการสื่อสารได้ดี เน้นการสร้าง
ประสบการณ์ตรง (First-hand Experience) ให้กับกลุ่มเป้าหมายผ่านสัมผัสทั้งห้าคือรูป รส กลิ่น 
เสียง สัมผัส เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วม (Participation) หรือมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์หรือ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่'กิจกรรมพิเศษนี้ถือได้ว่าเป็นจุดสัมผัส (Touch point) จุดหนึ่งที่องค์กรสามารถสื่อสาร
แบรนด์ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ 
 (ปณิชามน ตระกูลสม, 2559)ศึกษากลยุทธ์ของการจัดงานแสดงสินค้าเครื่องมือสื่อสาร
การตลาดสร้างประสบการณ์ให้ผู้บริโภค  ผลการศึกษาพบว่า การจัดงานแสดงสินค้าถือเป็นการ
จัดการด้านธุรกิจไมซ์ที่มีความส าคัญกับการท าการตลาดในปัจจุบัน เนื่องจากผู้จัดงาน  (Organizers) 
จะเป็นตัวกลางที่จะเชื่อมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ผู้ผลิตและผู้บริโภคให้ได้มา ปฏิสัมพันธ์กันโดยตรงใน
การวางแผนคิดงานแต่ละประเภทผู้จัดงานแสดงสินค้าต้องสวมบทบาทการเป็นทั้งผู้ออกบูธและผู้เข้า
ชมงาน ในการก าหนดกลยุทธ์รูปแบบงานว่าถ้าเราเป็นผู้ออกบูธเราอยากได้อะไรจากงาน หรือถ้าเรา
เป็นผู้เข้าชมงานเราอยากร่วมอะไรในงาน ทั้งนี้จากการศึกษารูปแบบการจัดการคุณภาพในธุรกิจการ
จัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย จะท าให้เรารู้ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายเราทั้งสองด้าน  
 (เพ็ญสุดา ประถมกรึก, 2545) ศึกษาระดับการเชื่อมโยงการตลาดเชิงกิจกรรมและตราสินค้า
กับทัศนคติ ภาพลักษณ์ต่อการตลาดเชิงกิจกรรม พบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคและภาพลักษณ์ต่อ
การตลาดเชิงกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้บริโภค และภาพลักษณ์ต่อตราสินค้าที่สนับสนุน
กิจกรรมในเชิงบวกทั้ง 2 ประเภทการตลาดเชิงกิจกรรมที่น ามาศึกษา  และจากการศึกษาเพ่ิมเติม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ที่เข้าร่วม/ชมการตลาดเชิงกิจกรรมมีทัศนคติ และภาพลักษณ์ที่ดีต่อการตลาด
เชิงกิจกรรมและตราสินค้ามากกว่ากลุ่มตัวอย่าง ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วม/ชมกิจกรรม และทัศนคติและ
ภาพลักษณ์ต่อการตลาดเชิงกิจกรรมประเภทดนตรีของเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญ โดยเพศหญิงมีทัศนคติและภาพลักษณ์ต่อการตลาดเชิงกิจกรรมและตราสินค้าสูงกว่าเพศ
ชาย 
 (กฤษณ์ ไชยวงศา., 2549) ศึกษาเรื่อง การรับรู้ข่าวสารทีมีผลต่อทัศนคติต่อการตลาดเชิง
กิจกรรมของงาน Thailand International Motor Expo พบว่า ผู้เข้าชมงานมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดงาน Thailand International Motor Expo จากสื่อต่างๆอยู่ในระดับที่น้อย ผู้เข้าชม
งานมีทัศนคติต่อการตลาดเชิงกิจกรรมของงาน Thailand International Motor Expo โดยรวมอยู่
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ในระดับปานกลาง ผู้เข้าชมงานมีการตอบสนองต่อข่าวสารที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกับการจัดงาน  
Thailand International Motor Expo โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้เข้าชมงานได้รับข้อมูลเกี่ยวกับงาน
จากสื่อโทรทัศน์มากที่สุดและเกินครึ่งจะกลับมาชมในครั้งต่อไป ชี้ให้เห็นว่า ผู้บริโภคมีความสนใจใน
การรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดงาน  Thailand International Motor Expo จากทางสื่อ
โทรทัศน์มากที่สุด เพราะสามารถรับสารได้ง่าย และผู้บริโภคมีการตอบสนองในการรับข้อมูลข่าวสาร
ไปในทิศทางท่ีด ี
 (อณัติพล รักเดช, 2552) ศึกษาการจัด Event กับการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจระหว่างกลุ่มนักศึกษาและกลุ่ม
พนักงานที่มีต่อการจัดงาน Event แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ คือ ขนาดของสถานที่จัดงานการ
ตกแต่งกิจกรรมในงาน การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมกิจกรรมในงาน การแจ้งข่าวและการ
ประชาสัมพันธ์การจัดงานและของสมนาคุณที่แจกภายในงาน ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ากลุ่มนักศึกษามีระดับ
ความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มพนักงานบริษัท ในเรื่องความสัมพันธ์ของสินค้าที่น ามา                 เสนอ
ขาย ประเภทของกิจกรรมภายในงานความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ขนาดของสถานที่จัดงาน 
สถานที่การจัดงาน ความสะดวกในการเดินทางเพ่ือเข้าร่วมงาน การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเข้าร่วม
กิจกรรมในงาน การจูงใจให้เข้ามาร่วมงานแสดงว่าความรู้สึก หรือการมีส่วนร่วมนั้นส่งผลต่อความพึง
พอใจต่อบุคคลนั้นๆ  
 Eriksson and Hjalmsson (2000)  ศึกษา เรื่ อง  Event Marketing as a Promotionnal 
Tool: A Case Study of Four Companies พบว่า เป็นการอธิบายวัตถุประสงค์ของการตลาดเชิง
กิจกรรมการเลือกจัดกิจกรรมที่เหมาะสม วิธีการเลือกจัดกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพของการใช้
ตลาดเชิงกิจกรรม พบว่า หลักของการท าตลาดเชิงกิจกรรมมีความสัมพันธ์ภาพลักษณ์ และการรับรู้
ของผู้บริโภค โดยจะให้ความส าคัญกับกิจกรรมที่มุ่งให้ประสบการณ์เกี่ยวกับตราสินค้าแก่ผู้โภคมาก
ที่สุด ส่วนเรื่องการประเมินประสิทธิผลของการตลาดเชิงกิจกรรมนั้นเป็นเรื่องยาก ส่วนใหญ่จะท าวิจัย
การตลาดโดยประโยชน์หลักของการตลาดเชิงกิจกรรม คือ สามารถเข้าถึงสื่อได้เป็นอย่างดี ในขณะที่
ข้อเสีย คือ ความยากในการประเมินการรับรู้ของผู้บริโภคต่อการตลาดเชิงกิจกรรม  
 D'Astons and Bitz (1995) ศึกษาการประเมินของผู้บริโภคในรายการสนับสนุนกิจกรรม 
(Consumer eveluations of sponsorship programmes) เป็นการศึกษาผลจากปฎิกิริยาของ
ผู้บริโภคต่อรูปแบบการสนับสนุนการตลาดเชิงกิจกรรมที่การแบ่งรูปแบบแตกต่างกัน ซึ่งผลวิจัยแสดง
ให้เห็นว่า การสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือการกุศลจะได้นับผลบวกด้านภาพลักษณ์ของบริษัทมากกว่าการ
สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือการค้า และความสอดคล้องเกี่ยวพันระหว่างผู้สนับสนุนกับกิจกรรมไม่มี
ความสัมพันธ์ในเรื่องของภาพลักษณ์บริษัทในลักษณะที่คง และผู้บริโภคที่สนใจในการสนับสนุน
กิจกรรมจะให้ผลบวกในการรับภาพลักษณ์ของผู้สนับสนุน  
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 (Kevin, 2006) ศึกษาเรื่อง Strategies to Motivate Consumers to Participate in Event 
Marketing การวิจัยนี้ ศึกษาถึงแรงจูงใจของผู้บริโภคในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการตลาดอย่าง
สมัครใจ โดยอธิบายว่า การตลาดเชิงกิจกรรมเป็นการสื่อสารแบบโต้ตอบเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า  
โดยผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่ผู้บริโภคสามารถมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะกระตุ้นให้
ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกผูกพันกับตราสินค้า ชี้ให้เห็นว่า การที่ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการ
ตลาดอย่างมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงจะท าให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกผูกพันกับตราสินค้า และผู้บริโภคจะ
ไม่ให้ความส าคัญกับการเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ ถ้าข้อมูลของผลิตภัณฑ์น าเสนอไม่มีความน่าสนใจ
เพียงพอ ผู้วิจัยสามารถน าแนวคิด และผลที่ได้จากการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการวิจัยได้ต่อไป 
 จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ชี้ให้เห็นว่า แนวโน้มการจัดการตลาดเชิงกิจกรรม
ได้รับการตอบรับจากนักการตลาด ผู้บริโภคและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ เป็นการท า
การตลาดรูปแบบใหม่ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยจะเห็นได้ว่ามีการน ารูปแบบการจัดตลาด
ประเภทดังกล่าวมาปรับใช้ควบคู่กับการจัดกิจกรรมทางการตลาด เพ่ือส่งเสริมการขายและเพ่ือเพ่ิม
ช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ผลการวิจัยครั้งนี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้
น าแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ มาเป็นแนวทางส าหรับการศึกษาเรื่อง "กระบวนการ
สื่อสารตลาดเชิงกิจกรรม (Event Market): กรณีศึกษา Cheeze Market"  ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัย
สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์วิจัยต่อไปในอนาคต  
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บทท่ี 3 
 

กรอบแนวคิดและระเบยีบวิธีการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง "กระบวนการสื่อสารตลาดเชิงกิจกรรม (Event Market) : กรณีศึกษา 
Cheeze Market" เป็นการมุ่งศึกษารูปแบบตลาดเชิงกิจกรรม กระบวนการสื่อสารของผู้ค้า การรับรู้
และความพึงพอใจของลูกค้า โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ส าหรับการ
น าเสนอระเบียบวิธีการวิจัยนั้น ได้ก าหนดกรอบและขอบเขตของระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวน
วิธีการวิจัย (methodology) ตลอดจนเหตุผลประการส าคัญเพ่ือให้วิจัยน่าเชื่อถือสามารถอ้างอิงใช้ได้
ทั่วไปและมีความละเอียดลึกซ้ึง ทางผู้วิจัยมีการจัดล าดับขั้นการวิจัยไว้ ดังต่อไปนี้                                                                                                                                                 
  3.1 กรอบแนวคดิในการศึกษา 
  3.2 รูปแบบการศึกษา  
  3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  3.4 ค าถามท่ีใช้ในการวิจัย 
  3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.6 การเก็บข้อมูลภาคสนาม 
  3.7 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ  
  3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล  
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3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

      

 
 

 

                                       
                                       
 
 
 
 
 
 
3.2 รูปแบบการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยได้เชื่อมโยง
ปัญหาในการวิจัยกับองค์ความรู้ที่น ามาปรับใช้ในการศึกษา ดังนี้ 
ตารางท่ี 3.1 แสดงความเชื่อมโยงของปัญหาและองค์ความรู้ที่น ามาใช้ในการศึกษา 

ค าถามน าวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีการศึกษา 

1.  รูปแบบตลาดเชิ งกิ จกรรม 
Cheeze Market เป็นอย่างไร 

1.  แ น วคิ ด ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
ทางการตลาด 
2.  แ น ว คิ ด สื่ อ ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ 

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ก า ร
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) และการสังเกต
แบบไม่มีส่ วนร่ วม (Non-
Participant Observation) 
 

2.  ผู้ ค้ ามีกระบวนการสื่ อสาร
เกี่ยวกับการจัดตลาดเชิงกิจกรรม
Cheeze Market อย่างไร       

1.  แ น ว คิ ด สื่ อ ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ 

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ก า ร
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) และการสังเกต

 
Cheeze 
Market 

 

 ผู้ก่อตั้ง ผู้ค้า 

ลูกค้า 

ช่องทางการรับรู้ ความพึงพอใจ 
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  

                                                                                            
 ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเรื่อง "การศึกษากระบวนการสื่อสารตลาดเชิงกิจกรรม 
(Event Mark: กรณีศึกษา Cheeze Market " ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยการเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ก่อตั้ง ผู้ค้า และลูกค้าที่ Cheeze Market โดยใช้
เครื่องมือ ดังนี้                                                                       
   3.3.1 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้
ข้อมูลที่ส าคัญ (Key Informants) และมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Cheeze Market  จ านวน 17 คน แบ่งเป็น 
ผู้ก่อตั้ง 1 คน ผู้ค้า 8 คน และลูกค้า 8 คน                                                                                               
 3.3.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่                                                                               
      3.3.2.1 ผู้ก่อตั้ง คุณ จิรัฐฏ์ พรพนิตพันธ์ เจ้าของนิตยสารและผู้ก่อตั้ง Cheeze 
Market          
                     3.3.2.2 ผู้ค้าเป็นวัยรุ่นและวัยท างาน อายุโดยเฉลี่ย 20-35 ปี เป็นผู้ที่มีสไตล์การ
แต่งตัวที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ เพ่ือที่จะเป็นการโปรโมทสินค้าที่ตัวเองขายและสร้างจุดสนใจให้

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
การสื่อสาร 
 
 

แบบไม่มีส่ วนร่ วม (Non-
Participant Observation) 
 

3.  ลู ก ค้ า มี ช่ อ ง ท า ง ก า ร รั บ รู้
เกี่ยวกับการจัดตลาดเชิงกิจกรรม 
Cheeze Market อย่างไร       

1.  แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ 
2. แนวคิดและทฤษฎีการเปิดรับ
สื่อ 

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ก า ร
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) และการสังเกต
แบบไม่มีส่ วนร่ วม (Non-
Participant Observation) 
 

4. ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อใน
ต ล า ด เ ชิ ง กิ จ ก ร ร ม  Cheeze 
Market อย่างไร                                    
 

1. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ก า ร
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) และการสังเกต
แบบไม่มีส่ วนร่ วม (Non-
Participant Observation) 
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ลูกค้าสนใจในตัวสินค้า ซึ่งมีผู้ค้ามาออกร้านค้าโดยเฉลี่ย 50-300 ร้าน ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่จัด โดยมี
สินค้า ได้แก่ เสื้อผ้า อาหาร เครื่องประดับ ฯลฯ ซึ่งทางผู้วิจัยเลือกสัมภาษณ์จากผู้ค้าเพศหญิงและเพศ
ชายโดยเรียงล าดับประเภทของร้านค้าที่มาขายจากมากไปน้อย ดังนี้                                                                                                                                                                 
 เพศหญิง 4 คน ได้แก่ เจ้าของร้านเสื้อผ้า 2 คน เจ้าของร้านอาหาร 1 คน และเจ้าของร้าน
เครื่องประดับ 1 คน เพศชาย 4 คน ได้แก่ เจ้าของร้านเสื้อผ้า 2 คน เจ้าของร้านอาหาร 1 คน และ
เจ้าของร้านเครื่องประดับ 1 คน                                                                                                                   
       3.3.2.3 ลูกค้าเป็นกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มวัยท างาน อายุโดยเฉลี่ย 15-40 ปี จ านวนลูกค้า
ที่มาในงานโดยเฉลี่ย 8,000-10,000 คน ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีรสนิยมคล้ายคลึงกัน จะแต่งตัว
โดดเด่นเพ่ือให้เป็นที่สนใจ เพราะCheeze Market เป็นตลาดที่เกิดจากนิตยสารแฟชั่น คนจึงสนใจ
และให้ความส าคัญกับสไตล์การแต่งตัวสามารถแสดงความเป็นตัวตน ซึ่งทางผู้วิจัยเลือกสัมภาษณ์จาก
ลูกค้าเพศหญิงและเพศชาย ดังนี้                                                                                                                                
 เพศหญิง 4 คน ได้แก่ นักเรียนมัธยมต้น 1 คน นักเรียนมัธยมปลาย 1 คน นักศึกษา
มหาวิทยาลัย 1 คน คนท างาน 1 คน                                                                                                        
 เพศชาย 4 คน ได้แก่ นักเรียนมัธยมต้น 1 คน นักเรียนมัธยมปลาย 1 คน นักศึกษา
มหาวิทยาลัย 1 คน คนท างาน 1 คน                                       
 

3.4 ค าถามที่ใช้ในการวิจัย (Interview Question)  

การตั้งค าถามในการวิจัยครั้งนี้จะเป็นค าถามปลายเปิดเชิงพรรณนาทั้งหมด เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับ
การสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างหลากหลายและได้
ข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริง ท าให้ข้อมูลที่มีความหลากหลายของทั้งผู้ก่อตั้ง ผู้ค้า และลูกค้า       
เพ่ือจะน าไปซึ่งมุมมองคนแต่ละบทบาทที่ต่อกระบวนการสื่อสารตลาดเชิงกิจกรรม (Event Market) : 
กรณีศึกษา Cheeze Market โดยแบ่งแนวค าถามในการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 ชุดส าหรับ ผู้ก่อตั้ง 
ผู้ค้าและลูกค้า ดังนี้ 

ชุดที่ 1 ส าหรับผู้ก่อตั้งท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารตลาด                                                                                   
 เพ่ือให้ได้รู้ถึงจุดประสงค์และแรงบันดาลใจของผู้ก่อตั้งตลาดเชิงกิจกรรม  Cheeze Market  
รวมถึงวิธีการจัดการทั้งภายในตลาด สถานที่ และร้านค้า                                                                                             
 1. ท่านคิดว่าอะไรคือแรงบันดาลใจในการก่อตั้งตลาดเชิงกิจกรรม  Cheeze Market                                        
 2. ท่านคิดว่าตลาดเชิงกิจกรรม  Cheeze Market มีเอกลักษณ์อะไรที่โดดเด่นและมีความ
แตกต่างจากตลาดเชิงกิจกรรมอ่ืนๆ อย่างไร ?                                                                                                                
 3. ท่านคิดว่าตลาดเชิงกิจกรรม  Cheeze Market มีวิธีการสื่อสารอย่างไร                                                                                                                      
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 4. ท่านมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารระหว่างผู้ค้าและลูกค้าอย่างไร                                                                                                         
 5.  ปัญหาหรื อ อุปสรรคที่ พบ ในการด า เนิ นตลาด เชิ ง กิ จ กรรม  Cheeze Market                                                         
 6. ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่ท าให้การประชาสัมพันธ์ของตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market                  
ประสความส าเร็จ                                                                                                                                                         
 7. แนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงของตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market ในอนาคต  
 ชุดที ่2 ส าหรับผู้ค้า  
 เพ่ือจะได้ทราบถึงมุมมองของผู้ค้าในตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market ที่มีต่อตัวผู้ก่อตั้ง
และตัวลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอย  
 1. ท่านสามารถรับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market ผ่านสื่อ
ช่องทางใด 
 2. ท่านคิดว่าการประชาสัมพันธ์ของตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market ช่องทางใดที่
ประสบความส าเร็จมากท่ีสุด  
 3.ท่านมีวิธีการสื่อสารกับผู้ก่อตั้งและลูกค้าอย่างไร  
 4. ท่านคิดว่าบทบาทของผู้ค้ามีความส าคัญต่อการสื่อสารตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze 
Marketอย่างไร                                                                                                                                                                      
 5.  ท่ า น มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น อ ย่ า ง ไ ร ถึ ง ม า ข า ย สิ น ค้ า ที่ ต ล า ด  Cheeze Market ?                                                                                                                                                            
 ชุดที ่3 ส าหรับลูกค้า                                                                                                                            
 เพ่ือจะได้ทราบถึงมุมมองด้านการรับรู้และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อตลาดเชิงกิจกรรม 
CheezeMarket                                     
           1. ท่านรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market จากสื่อใดบ้าง                                          
 2. ท่านคิดว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของตลาด Cheeze Market                                                 
 3. ท่านคิดว่ากระแสบริโภคนิยมไหนที่ก าลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน และกระแสบริโภค
อะไรที่จะได้รับความนิยมในอนาคต                                                                                                                                     
  4. ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่ท าให้ท่านเลือกที่จะมาซื้อสินค้าที่ ตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze 
Market                                                                                                                                                        
 5. ท่านมีความพึงพอใจในตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market อย่างไร  
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3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล   

 การเก็บข้อมูลจะเก็บข้อมูลในลักษณะของการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) 
ส าหรับผู้ก่อตั้ง โดยนัดหมายล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งจะสัมภาษณ์ในช่วงเดือนพฤศจิกายน               
ส่วนผู้ค้าและลูกค้าเป็นการสัมภาษณ์โดยไม่ได้มีการนัดหมายในช่วงเดือนกันยายน ซึ่งอยู่ในช่วงเวลา
ของการจัดงานดังกล่าว   
 

3.6 การเก็บข้อมูลภาคสนาม  

 การเก็บข้อมูลภาคสนามผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว และสุ่มสัมภาษณ์แบบตัว
ต่อตัวทั้งชายและหญิงซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ คือ กระดาษแบบสอบถาม ปากกา เครื่อง
อัดเสียง รายละเอียดในการสัมภาษณ์จะมีในเรื่องของรูปแบบตลาดเชิงกิจกรรม กระบวนการสื่อสาร 
การรับรู้และความพึงพอใจ ซึ่งการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ได้เก็บข้อมูลในสถานที่ที่จัดตลาดดังกล่าวเป็น
ประจ า ได้แก่ ลานหน้าห้างสรรพ์สินค้า Central World  
 

3.7 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ  

1. เมื่อผู้วิจัยได้สร้างแนวค าถามเสร็จแล้ว ได้น าเสนอแนวค าถามต่ออาจารย์เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหาเพ่ือพิจารณาถึงความถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้ ประเด็นค าถามจะต้อง
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่มุ่งศึกษา                                                                                 
  2. ผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากที่สุดผ่านการสัมภาษณ์ และ
ได้ใช้เครื่องมือการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รองรับกับค าตอบของกลุ่มตัวอย่างที่ให้
สัมภาษณ์ในการท าวิจัยในครั้งนี้ 
 
3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล  

 เป็นการวิเคราะห์สิ่งที่ได้จากการส ารวจเก็บข้อมูล การศึกษาวิจัยในครั้ง นี้เป็นงานวิจัย                    
เชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์โดยในประเด็นต่างๆ ทั้งในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้เ พ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนั้น                       
การเรียบเรียงข้อมูลเป็นการเรียบเรียงข้อมูลเชิงพรรณนา เกี่ยวกับการศึกษารูปแบบตลาด 
กระบวนการสื่อสารของผู้ค้า การรับรู้และความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งทั้งหมดล้วนมีความเกี่ยวข้องกับ 
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Cheeze Market จึงได้น าข้อมูลดังกล่าวมาศึกษาวิเคราะห์และข้อมูลในประเด็นต่างๆที่ก าหนดไว้ มา
สังเคราะห์เพ่ือเรียบเรียงและน าเสนอโดยยึดเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์ 

 



บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 

 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง "การศึกษากระบวนการสื่อสารตลาดเชิงกิจกรรม : กรณีศึกษาCheeze 

Market ผู้ท าวิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การ
สัมภาษณ์แบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการตั้งค าถามในงานวิจัย
ครั้งนี้จะเป็นค าถามปลายเปิดเชิงพรรณนาทั้งหมด เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็น
อย่างเต็มที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างหลากหลายและได้ข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริงจาก
ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key Informants) น าไปซึ่งมุมมองคนแต่ละบทบาทโดยได้วิเคราะห์ข้อมูลจาก
ประเด็นค าถามต่างๆ ที่ตั้งเอาไว้โดยการสัมภาษณ์ กลุ่มบุคคล 3 กลุ่ม ประกอบด้วยผู้ก่อตั้งตลาด 1 
คน ผู้ค้า 8 คน และลูกค้า 8 คน ซึ่งจากการศึกษาสามารถน ามาตอบค าถามวัตถุประสงค์ 4 ข้อที่ผู้วิจัย
ตั้งเอาไว้ ดังนี้ 
1. เพื่อศึกษารูปแบบตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market                                                                                          
 2. เพ่ือศึกษากระบวนการสื่อสารของผู้ค้าที่มีต่อการจัดตลาดเชิงกิจกรรม  Cheeze Market                                                                                                                                                        
 3. เพ่ือศึกษาช่องทางการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อการจัดตลาดเชิงกิจกรรม  Cheeze Market                                                                                                                                                   
 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market                        
 
1.รูปแบบตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market  
ประวัติและรูปแบบตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market ผ่านมุมมองของผู้ก่อตั้ง 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของ ผู้ก่อตั้งตลาดเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการก่อตั้งตลาดเชิง
กิจกรรม Cheeze Market พบว่า เริ่มจากการเป็นคนชอบซื้อของ และมีของที่ซื้อมาเป็นจ านวนมาก
แล้วไม่ได้ถูกน าไปใช้ จึงมีความคิดและเกิดการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มีความต้องการขายของๆตัวเอง
เหมือนกัน มีรสนิยมคล้ายกันและชอบสินค้ามือสองเหมือนกัน ซึ่งจัดขึ้นภายในร้านกาแฟแห่งหนึ่งตรง
สะพานควาย โดยใช้ชื่องานว่างานติดกลิ่นมือสองซื้อของมีประวัติ เกิดการซื้อขายและมีการ
แลกเปลี่ยนสินค้าของตัวเอง โดยในยุคแรกของการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ไม่ได้
ยึดเป็นอาชีพหลักล้วนแล้วแต่เป็นดารานักร้องที่เพ่ือนของผู้ก่อตั้งแต่โดยมาเพราะความชื่นชอบ มี
ความต้องการที่จะน าสินค้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันตามความพึงพอใจ โดยล้วนแล้วแต่มาขายด้วย
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ความสนุกสนานและเกิดเป็นมิตรภาพดีๆ จนต่อมาผู้ก่อตั้งเริ่มรู้สึกว่าสถานที่ดังกล่าวมีพ้ืนที่ที่จ ากัด ไม่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ค้าและลูกค้า จึงได้ย้ายไปที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ที่มีการ
ติดต่อมาแทน ซึ่งท าให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มีความชื่นชอบเหมือนกันเพ่ิมมากขึ้นจึงท าให้  
Cheeze Market กลายเป็น Event Market อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ผู้ก่อตั้งได้ให้ข้อมูลส าคัญรายงาน
ว่า   

“เริ่มต้นจากตัวเองที่เป็นคนชอบช้อปปิ้ง แล้วผมรู้สึกว่าเวลาผมชอบช้อปปิ้งเยอะๆมันก็จะมี
ของเหลือ ขอเหลือบางทีเราก็แบบไม่รู้จะไปเก็บที่ไหนบริจาคก็ได้ส่วนหนึ่ง แต่ผมอยากขายของใน
ราคาที่ไม่แพงมาก วันนึงไปเจอพ่ีโอ๋ฟูลตองก็ไปนั่งคุยกันเราต่างคนต่างมีของเยอะมากก็เลยเห้ยเรามา
ขายของกันไหม ขายที่ออฟฟิศนี่แหละ จนวันนึงรู้สึกว่าที่ออฟฟิศมันใหญ่ไม่พอแล้วเลยไปติดต่อร้าน
กาแฟใหญ่ๆร้านนึงตรงแถวสะพานควายเป็นลานใหญ่ๆเป็นสวนเลย เราก็เลยโอเคและมานั่งคิดชื่อ
งานว่าจะชื่ออะไรดีจะได้เชิญชวนเพ่ือนๆที่มีของเยอะๆมาเปิดตู้ขนไปขายเอาของไปโละโทรไปชวน
เรื่อยๆทุกคนตื่นเต้นมากเลยได้ชื่องานว่า งานติดกลิ่นมือสองซื้อของมีประวัติ แล้วเราก็ไปที่ร้านกาแฟ
ให้ทุกคนเลือกมุมกันเองใครอยากไปวางขายมุมไหนก็ไปมุมนั้นเลย เราก็ลงโซเชียลของพวกเรานี่แหละ
ปรากฏว่าขายดีมากเลยเราเลยรู้สึกสนุกที่จะท า เราเลยท าครั้งที่สองครั้งที่สาม จนเผอิญว่าเซ็นทรัล
เวิลด์ติดต่อมาเราก็เอาเลยเขียนโครงสร้างแล้วตัวพ่ีก็ชอบ Car Boot Sale อยู่แล้วเลยใช้ชื่องานว่าเปิด
บั้นท้าย จริงๆก็คือเปิดท้ายขายของนั้นแหละแต่ตั้งชื่อให้มันดูเซ็กซ่ีหน่อย เราก็ชวน Celebrity ทุกคน
เลย ดารา นักร้องคนดังๆที่แต่ตัวเก่งๆก็ได้คนมา 200 คน เราก็ไม่มีการเก็บเงินค่าเช้า ตีเส้นกันเอง คุย
งานผ่านในLine คนก็มากันเต็มเลยคนดังๆมากันเยอะมากจนเกิดเป็น Community  แล้วตอนเย็นเรา
ก็เปิดหมวกเรี่ยไรเก็บค่าใช้จ่ายแล้วแต่คนจะให้เลย ก็ท าแบบนี้สองวันจนรู้สึกว่าท าแล้วมันเวิร์คจน
รู้สึกว่าอยากท างานใหญ่และไม่อยากหยุดแค่ที่กรุงเทพเลยไปท าที่เขาใหญ่ สุดท้ายก็กลับมาทบทวน
แล้วคิดว่าอยากท าให้เป็นระบบ เราจะท าอะไรกับตลาดเราดีจนคิดว่าท า Branding ดีกว่า ท าเป็น
แบบ Pop-up และปรับให้เข้ากับ Seasons แต่เรารู้สึกว่าตลาดนัดมันเยอะมากแล้วก็เปิดทุกวันจน
มันไม่ใช่ตลาดนัดไง เพราะว่าเปิดทุกวันมันไม่ต้องนัดแต่เราชอบเสน่ห์ของตลาดนัดอยู่นะ ซึ่งคิดว่า
เสน่ห์ของมันคือตลาดที่ไม่มีเวล่ าเวลาไม่มีข้อจ ากัด ตลาดของเราคือต้องรอฟังข่าวคือถ้าไม่มางานนี้ก็
ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกเมื่อไหร่เพราะเราจะไม่ประกาศเวลาการจัดก่อน ถ้าไม่มาคราวนี้เราอาจจะไม่ได้เจอ
พ่อค้าแม่ค้ากลุ่มนี้อีกแล้ว ไม่เจอบรรยากาศแบบนี้อีกแล้ว ซึ่งที่เราท ากับ Cheeze pop-up market 
นี่คือเราคิดว่าคนมันขี้เบื่อ เราจะแก้ความขี้เบื่อของคนเพราะคนมักจะหาอะไรใหม่ๆอยู่เรื่องๆ เราเลย
ท า Cheeze pop-up market ขึ้นมา กลุ่มคนขายก็ไม่เหมือนกัน สถานที่ก็ไม่เหมือนกัน ไม่มีเวล่ า
เวลาบางช่วงก็เว้นยาว บางช่วงก็จัดถี่ บางช่วงก็จัดในเมืองนอกเมือง ชาญเมือง นี่คือที่มาครับผม”
  

                                     จิรัฐฏ์ พรพนิตพันธ์ (สัมภาษณ์)  
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11 พฤศจิกายน 2561 
“ไม่ได้เป็นพ้ืนที่ขายของอย่างเดียว ยังมีการท ากิจกรรมอ่ืนๆอีกด้วย เราเชื่อว่าตลาดทุกที่ใน

ยุคปัจจุบันไม่ได้เป็นสถานที่ที่ ไปซื้อของ มันเป็นCommunity มันคือ Life Style ของคนที่ ใน
ความรู้สึกเราไม่ได้ไปซื้อขายของเราไปกิน ดื่ม เดินเล่นเฉยๆก็ได้ เราไปดูคน เราคิดว่าตลาดไม่ใช่แค่
พ้ืนที่ขายของ เรามองว่าคนอาจจะอยากหาที่เดินเล่นดังนั้นเราต้องมีอะไรให้เขาเพ่ิมเติม นอกจาก
เรียนรู้เพลิดเพลินแล้วนี่แหละคือสิ่งที่เราใส่เข้าไป มีดนตรีมีเวทีดนตรี เป็นเวทีของคนที่ยังไม่มีเวที 
เป็น Live is all around คัดวงสดๆวงหน้าใหม่ยังไม่มีโอกาศที่ไปโชว์ ยังไม่มีค่าตัวเราก็ท าการ live
สด ท าการประชาสัมพันธ์เป็นเวทีต้องรับคนหน้าใหม่ คิดว่าเป็นสถานที่ต้อนรับแบรนด์ใหม่ๆทั้งเสื้อผ้า 
ร้านอาหาร Young Designer พ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่ อาหาร แบรนด์เครื่องดื่ม เปิดโซนให้น้องๆ
นักศึกษามาขายของได้ฟรีหรือจะมาท าอะไรของเขาก็ได้ เรามองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการเปิดโอกาศ หรือ
วันดีคืนดีเราก็ท าการบริจาค พ่ีชอบช่วยคนมันได้บุญ เราก็ท าแบบนี้ไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นเรามี
อะไรท า คิดว่านี่เป็นสิ่งที่แตกต่างจากตลาดอื่นๆ” 

จิรัฐฏ์ พรพนิตพันธ์ (สัมภาษณ์)                                                                                                                                               
11 พฤศจิกายน 2561 

                           
 
  “จริงๆเราเริ่มต้นท าตลาดโดยใช้ช่องทางเดียวมานานคือใช้ Social เพราะCheeze ก็ท า 
Social มานานแล้ว เราก็ตั้งใจให้คนที่อยู่ใน Social เราแหละมาเดินตลาดเรา มาขายของกับเรา เรา
ท าหนังสือให้เขาอ่านมาก่อนช่วงหลังๆคนเขาไม่อ่านหนังสือแล้วแต่เราอยากท าให้คนกลุ่มนี้มีอะไรท า
อยากให้เขาอยู่กับเราแต่เขายังชื่นชอบความเป็นแบรนด์เราอยู่ เราก็แค่เหมือนเชิญชวนให้เขามาท า
อะไรสนุกๆกันกับเรา ซึ่งเครื่องมือ Social ของเรามีครบ เป็นวีดิโอบ้าง ภาพนิ่งบ้าง เวลาส่งข่าวสาร
มันก็จะทั่วถึง เช่นใน Line @ ที่เป็นกลุ่มแม่ค้าพ่อค้าก็มีสมาชิก 6-7 พันคนคอยติดตามข่าวสารของ
เรา ส่วนคนทั่วไปเขาก็จะดูจากหน้า Facebook Fanpage, Instagram แล้วเราก็ใช้ Social ของเรา
กับ Influencer”  

   จิรัฐฏ ์พรพนิตพันธ์ (สัมภาษณ์)                                                                                                      
11 พฤศจิกายน 2561 
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“เราไม่ได้เกิดจากการตลาดปกติ เราเกิดจากสื่อที่เพียงต้องการท าให้คนได้รู้ว่าเราท าอะไรอยู่

จริงๆเราก็อยากให้เขารับรู้แหละว่าจะมีการจัด Cheeze Market ขึ้นมา ดังนั้น วัตถุประสงค์หลักมันก็
แน่อยู่แล้วก็คืออยากให้ทั้งพ่อค้าแม่ค้าและตัวลูกค้าเองเขารับรู้ อยากให้เขาสนใจอยากเป็นตลาด
ทางเลือกท่ีดีให้กับเขาสามารถตอบโจทย์ความต้องการเขาได้” 

   จิรัฐฏ ์พรพนิตพันธ์ (สัมภาษณ์)                                                                                                            
11 พฤศจิกายน 2561 

 
“ส่วนปัญหามันก็มีทุกครั้งนะครับ ถ้าเรื่องของอากาศบางทีก็ร้อนบางทีฝนก็ตกบางทีบาง

สถานที่ก็ล าบากเดินทางยากคนก็น้อย บางทีค่าเช้าที่แพงเราก็มาเก็บว่าเช่าบูธในราคาที่สูงขึ้น ท าให้
พ่อค้าแม่ค้าที่ต้นทุนสูงขึ้น แต่พ่ีคิดว่าพ่ีเป็นตลาดเดียวที่ถ้าครั้งไหนฝนตกคนน้อยขายของไม่ได้พ่ีจะ
รับผิดชอบหมดจะให้ประกาศเลยว่า คราวหน้าที่จะจัดนะมาขายได้ฟรีนะ มีสิทธิขายฟรีในครั้งต่อไปพ่ี
เดินบอกเลย” 

    จิรัฐฏ์ พรพนิตพันธ์ (สัมภาษณ์)  
                                                                                          11 พฤศจิกายน 2561 

  
          “เราเชื่อว่าส่วนหนึ่งที่ท าให้ตลาดประสบความส าเร็จเพราะคนมามักถ่ายรูปลง Social จน
เกิดการแชร์พอคนมันเห็นก็อยากจะมาบ้าง ก็เกิดการบอกต่อกันไปจากตัวลูกค้าเองด้วยไม่ใช่แค่เรา
อย่างเดียว  แล้วทั้งพ่อค้าแม่ค้าบางคนท่ีมาก็เป็นที่รู้จักอยู่แล้ว หรือบางทีดาราท่ีมาขายเขาก็ลงรูปผ่าน
สื่อของเขาเองว่าจะมาขายของนะ มันก็ดึงดูดผู้คนให้มาเพ่ิมขึ้นก็เหมือนเป็นการประชาสัมพันธ์ไปใน
ตัว คนมันก็จะอยากมาเจอมาเห็นดาราหรือที่เขาชื่นชอบไง เขาเป็นยังไงนะแต่งตัวยังไง พอมาเจอเห็น
เขาใส่อะไรก็อยากซื้อใส่ตามก็ท าให้คนขายเขาก็ขายของๆเขาได้ เอาจริงๆก็ได้กันทั้งสองฝ่ายนะเราก็
เป็นแค่พ้ืนทีเ่ป็นเหมือนสื่อกลางเท่านั้นเอง”  

    จิรัฐฏ์ พรพนิตพันธ์ (สัมภาษณ์)                                                                                                           
11 พฤศจิกายน 2561 

 
“แพลนในอนาคตหรอ ตอนนี้สิ่งที่ท าคือเริ่มเบื่อตลาดในกรุงเทพละ คนมันเริ่มเบื่อๆมันก็

เดิมๆ เราว่าตลาดต่างจังหวัดมันน่าสนใจเพราะเดี๋ยวนี้คนมันทันกันแล้วในเรื่องของแฟชั่น เราเลยมี
ความคิดว่าจะไปท าตลาดที่ต่างจังหวัดเริ่มต้นเราจะท าที่เซ็นทรัล โคราช เราเซตตลาดถาวรเลยจะเปิด
อยู่หนึ่งปีเราจะไม่ท าเป็นตลาดนัดแล้ว เราจะท าเป็นตลาดเฉยๆแต่เราจะท า Contentไป จะคัด
ร้านค้า คัดทุกอย่าง ให้ตลาดเป็นที่สามารถเดินเล่น เป็นที่เดินเที่ยวเป็น Community ชื่อว่าตลาดด๊ะ
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ดาษ พ่ึงเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน เหมือนเราจะได้เรียนรู้คนโคราช เป้าหมายต่อไปเราก็จะ
ปักหลักที่อุดร ขอนแก่น เชียงใหม่ ระยอง หาดใหญ่ เราจะแตกตัวของเราแบบนี้ไปเรื่อยๆ ไปแต่ละที่
อาจจะ 6 เดือนก็ได้ 1 ปีก็ได้ เราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ หรืออาจจะท าช่วงซ้อนๆกันก็ได้เพราะเราเชื่อ
ว่าทุกวันนี้มันไม่มีคนต่างจังหวัดจริงๆหรอก คนที่เดินอยู่ในกรุงเทพทุกวันนี้ก็มาจากต่างจังหวัดก็เยอะ
ใช่ไหมหละ เราก็รู้ไง ค่าใช้จ่ายก็เท่ากัน รสนิยมมันก็ไม่ได้แยกกันแล้วว่าเด็กต่างจังหวัดเป็นแบบนี้ 
เพราะเด็กต่างจังหวัดเขาก็แต่งตัวดีอะ เพราะเขาก็ใช้ Social เขาก็เสพข่าวสาร เขาอยากได้ Item ที่
คนเข้าใจเหมือนเรา เพราะนั้นพูดไม่ได้นะเรื่องของแฟชั่นเหมือนเราไปมอบความเท่าเทียมว่าเราก็มี
ตลาดแบบนี้ที่อ่ืนอยู่หลายๆที่ไม่ใช่แค่ในกรุงเทพ แม้แต่ละสถานที่จะมีสภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน 
สถานที่ที่แตกต่าง จ านวนเงินที่ใช้คนกรุงเทพอาจจะซื้อของ400-500บาทได้สบาย แต่คนต่างจังหวัด
อาจจะไม่ ราคาต่อร้านอาจจะต้องลดลงให้สินค้าถูกลง ลักษณะของวัยรุ่นที่จะออกมากรุงเทพอาจจะ
ขับรถมาต่างจังหวัดอาจจะข่ีมอเตอร์ไซต์มา กรุงเทพอาจจะชอบของมือสองโคราชอาจจะไม่ชอบ เราก็
ต้องปรับตัวเราก็จะเอา Cheeze Market นี่แหละไปเรียนรู้คนที่นั้น แล้วก็จะได้อยู่กับพวกเขาได้”  

จิรัฐฏ์ พรพนิตพันธ์ (สัมภาษณ์)                                                                                                           
11 พฤศจิกายน 2561 

 
รูปแบบตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market ผ่านมุมมองของผู้ค้าและลูกค้า 
บทบาทชองผู้ค้า 
  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ค้าเกี่ยวกับบทบาทของผู้ค้าที่มีต่อรูปแบบตลาดเชิงกิจกรรม        
Cheeze Market ท าให้ทราบว่าบทบาทของผู้ค้ามีส่วนส าคัญ ซึ่งนอกจากจะเปิดโอกาสให้ผู้ค้าได้
แสดงความเป็นตัวตนอันเป็นอัตลักษณ์เพ่ือการขายแล้วนั้น ยังท าให้ผู้ค้ามีพ้ืนที่ขายของในสไตล์ของ
ตัวเองในสถานที่ที่เหมาะสม ซึ่งลักษณะดังกล่าว สามารถตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้าที่มี
รสนิยมคล้ายคลึง จึงอาจกล่าวได้ว่า "Cheeze Market" ที่ เป็นตลาดที่เกิดจากนิตยสารแฟชั่น                    
คนจึงมักให้ความสนใจและให้ความส าคัญกับสไตล์การแต่งตัว การที่ผู้ค้าแสดงความเป็นตัวตนอันเป็น
เอกลักษณ์นั้นจึงเป็นสิ่งส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะสามารถดึงดูดคนสร้างภาพจ าและเพ่ิมยอดขายได้เป็น
อย่างดี ทั้งนี้ ผู้ค้าได้ให้ข้อมูลส าคัญรายงานว่า   
              

"หากเป็นร้านค้าที่มีฐานลูกค้าสูง ก็จะกระตุ้นรายได้ให้ทาง Cheeze Market ด้วย เพราะ
ลูกค้าของร้านจะสนใจมาหาร้านนี้โดยเฉพาะ ท าให้บรรยากาศคึกคัก และอาจเดินดูร้านอ่ืนมีการชวน
เพ่ือนมา ครั้งต่อไปผู้ค้ารายต่างๆก็อยากมาร่วมอีก"  

                เพศหญิง เจ้าของร้านเสื้อผ้าแบรนด์แหวกจิมา                                 
(สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561  
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"บทบาทขอคนขาย ส าคัญกับงานเพราะจะช่วยกระตุ้นให้คนซื้อมาเดินงานได้ดูสินค้าจริง 
และยังช่วยให้งาน Cheeze Market มีเอกลักษณ์เพ่ิมมากข้ึน ดึงดูดคนให้มาเดินงานได้" 

        เพศหญิง เจ้าของร้านเสื้อผ้าแบรนด์ Maodok                             
(สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561 

 
 "มีความส าคัญมากเพราะมันจะท าให้ลูกค้าเห็นภาพว่าเสื้อผ้าหรือสิ่งที่เราต้องการขายมันเป็น
ยังไง อย่างเราขายเครื่องประดับ บางทีลูกค้าเขาเห็นเราใส่เขาก็จะถามเราใส่รุ่นไหนแบบไหนโดยที่เขา
ไม่จ าเป็นต้องลองเลยด้วยซ้ าแค่เห็นเราใส่แล้วสวยเขาก็ตัดสินใจซื้อแล้ว" 

    เพศหญิง เจ้าของร้านเครื่องประดับ Outerout                                                          
(สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561 

 
 "ส าคัญนะแม่ค้าพ่อค้าส่วนใหญ่ของ Cheeze จะมีเอกลักษณ์เฉพาะเราเป็นผู้ชายบางทีเรา
แต่งตัวแบบนี้พูดจาแบบนี้ถ้าไปขายที่อ่ืนลูกค้าคงไม่เข้าใจ แต่ที่นี่ลูกค้าเข้าใจเราเพราะเราสไตล์
เดียวกัน แถมลูกค้าบางคนเขาจะมองเราเป็น Idol เขาก็จะซื้อสินค้าตามแต่งตัวตาม" 

         เพศหญิง เจ้าของร้านอาหาร Twenty1bkk                                                                  
(สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561 

  
 "ส าคัญมาก เราสามารถแสดงความเป็นอัตลักษณ์ได้  เช่น ส่วมใส่สินค้าที่เราต้องการจะ
วางขายสร้างจุดเด่น และดึงดูดคนที่มาเดินอยู่ในงานคนขายของที่นี่จะสามารถสร้างภาพจ าที่ดีให้
ลูกค้าได้ พอเขาสนใจเขาก็จะกลับไปหาต้นตอของร้านตามไปติดตามไปซื้อของเราต่อในนั้น" 

เพศชาย เจ้าของร้านเสื้อผ้าแบรนด์แบกะดิน        
(สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561 

 
 "ส าคัญนะ คนขายที่นี่ส่วนใหญ่เป็นแฟชั่นนิสต้าเป็นคนที่มีคนชื่นชอบแล้วติดตามอยู่แล้ว บาง
คนเป็น Net Idol เป็นดารา ก็เหมือนเป็นแบบให้ลูกค้าดูเขาก็จะมาซื้อสินค้าตามเสื้อผ้าที่เราใส่เพราะ
เขาเห็นแล้วไงว่าเราใส่แล้วสวยใส่แล้วหล่อ เขาก็อยากจะแต่งตาม" 

      เพศชาย เจ้าของร้านเสื้อผ้าแบรนด์ Fuxury 
(สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561 
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 "มีผลต่อความน่าเชื่อถือ การให้ความสนใจของคนที่จะมาเข้าร่วมงาน ท าให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ที่กว้างขวางและครอบคลุมเพราะแม่ค้าพ่อค้าเป็นตัวหลักคนส่วนใหญ่ที่มีรสนิยม
เดียวกัน มักจะรุ้จักคนที่มาขายอยู่แล้ว ไม่ก็มีรสนิยมคล้ายๆกัน" 

               เพศชาย เจ้าของร้านเครื่องประดับ                    
(สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561   

  
 "เมื่อผู้ค้ามีร้านค้าที่น่าเชื่อถือ และมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา ใส่ใจการบริการก็จะท าให้งาน 
Cheeze Market มีคนให้ความสนใจมาก ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ค้าในงานก็จะมีลักษณะแบบนั้น มีความเป็น
กันเองคนเข้าถึงง่าย" 

                  เพศชาย เจ้าของร้านอาหารชีสบายชีส 
(สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561   

เหตุผลของการมาขายสินค้าของผู้ค้าที่มีต่อตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ค้า เกี่ยวกับเหตุผลของการมาขายสินค้าที่ตลาดเชิงกิจกรรม                

Cheeze Market ท าให้ทราบว่า รูปแบบของตลาด สถานที่ตั้ง และร้านค้ามีความเหมาะสมเป็นอย่าง
ยิ่งเป็นตลาดที่มีฐานลูกค้าที่มั่นคง มีสไตล์การจัดตลาดอันเป็นเอกลักษณ์และแตกต่างจากตลาดอ่ืนๆ 
จึงท าให้ตลาดดังกล่าวมีแนวทางที่ชัดเจนอันเป็นที่รู้จัก อีกทั้งประเภทของสินค้าและแนวคิดทัศนคติ
เพ่ือให้อยู่ในส่วนพ้ืนที่มีก็มีวิธีการจัดระบบที่เหมาะสม อยู่กันแบบคนในครอบครัว ทุกคนสามารถอยู่
ร่วมกันและช่วยเหลือกันและกันได้ ผู้ค้าสามารถขายได้ทั้งของทีตนเองชื่นชอบและของที่ต้องการหา
รายได้ ในส่วนของรูปแบบตลาดก็พยายามที่จะสร้างความโดดเด่นและแตกต่าง ซึ่งลักษณะดังกล่าวก็
สามารถดึงดูดให้ผู้ค้ามีความสนใจที่อยากจะมาขายได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ผู้ค้าได้ให้ข้อมูลส าคัญรายงาน
ว่า   

“มีความ unique สูง แนวทางชัดเจน เปิดโอกาสให้ร้านค้าได้เสนอสินค้าที่แตกต่างจากตลาด
ทั่วไป เป็นตลาดที่มีการจัดระบบระเบียบที่เหมาะสมไม่ต้องเหนื่อยเพราะมันไม่วุ่นวาย”                                                                                                                  

              เพศหญิง เจ้าของร้านเสื้อผ้าแบรนด์แหวกจิมา
                                 (สมัภาษณ์) 25 กันยายน 2561 
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“เพราะเป็นตลาดที่ดีและก็มีชื่อเสียงมานาน และมีฐานลูกค้าที่ชอบมาเดินเยอะกว่างานอ่ืนๆ 
คนรู้จัก Cheeze market รู้ธมีงาน สไตล์งานอยู่แล้วไม่ต้องโปรโมทเยอะคนก็มา”  
                        เพศหญิง เจ้าของร้านเสื้อผ้าแบรนด์ Maodokmai 

 (สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561 
 

“อย่างที่บอกไปตลาดแห่งนี้เป็นตลาดที่มีลักษณะพิเศษ รวมคนที่มีสไตล์เดียวกันมาเดินหรือ
บางคนอาจจะไม่ใช่ แต่พอเขามาเดินเขาก็อาจจะชอบเราก็เปลี่ยนใจเขาได้ไง บางคนก็อยากติดตาม
เราเหมือนเราไม่ได้แค่มาขายแต่เราไปโปรโมทร้าน  ได้ประชาสัมพันธ์สินค้าภายในตัวอย่างที่บอกไป
ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดที่มีลักษณะพิเศษ รวมคนที่มีสไตล์เดียวกันมาเดินหรือบางคนอาจจะไม่ใช่ แต่พอ
เขามาเดินเขาก็อาจจะชอบเราก็เปลี่ยนใจเขาได้ไง บางคนก็อยากติดตามเราเหมือนเราไม่ได้แค่มาขาย
แต่เราไปโปรโมทร้านได้ประชาสัมพันธ์สินค้าภายในตัว”                                                                                                                  
            เพศหญิง เจ้าของร้านเครื่องประดับ  Outerouter 
                (สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561 

 
“เพราะเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงมานาน และมีฐานลูกค้าที่ชอบมาเดินเยอะกว่างานอ่ืนๆคนรู้จัก 

Cheeze Market รู้ธีมงาน และสไตล์งานอยู่แล้วไม่ต้องโปรโมทเยอะคนยังจะก็มา เราสามารถขาย
อะไรก็ได้และมันก็ช่วยดึงเอกลักษณ์ของร้านเราออกไปให้คนรู้จักเพ่ิมมากขึ้น เจ้าของงานเขาก็ เมตตา
ผู้ค้านะถ้าขายไม่ได้ฝนตกเขาก็ช่วยเหลือเราให้ขายฟรี มันเหมือนรุ่นพ่ีช่วยรุ่นน้อง เราก็เลยอยู่ได้
เพราะตรงนี้ด้วย”                                                                                                             

          เพศหญิง เจ้าของร้านอาหาร Twenty1bkk                           
       (สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561 

 
  “Cheeze Market เป็นตลาดที่น่าสนใจ เพราะมีสไตล์ที่แตกต่างจากตลาดอ่ืนๆ อีกทั้ง 
Concept ของตัวงานเองก็มีความเข้ากันกับตัวสินค้าที่ขายภายในร้าน เพราะทางร้านของเราขายเป็น
สินค้า Vintage ชอบที่เรามีอะไรเราก็หยิบมันมาขายได้ บางอย่างไม่คิดว่าจะขายออกสุดท้ายคนก็แย่ง
กัน”                                                                                      
                เพศชาย เจ้าของร้านเสื้อผ้าแบรนด์แบกะดิน
                                       (สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561  
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“สถานที่เดินทางสะดวก คนเดินเยอะ มีลูกค้าที่หลากหลาย เขามาเดินด้วยความตั้งใจที่จะมา
ซื้อสินค้าจริงๆเราก็ขายสินค้าได้ คนที่มาขายส่วนใหญ่มันมีทัศนคติความชื่นชอบคล้ายๆกันอยู่แล้วมัน
เลยอยู่กับเหมือนพี่น้อง คอยช่วยเหลือกัน”                                                                                                                  
           เพศชาย เจ้าของร้านเสื้อผ้าแบรนด์Fuxury 
                 (สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561   
 

“งานคนรู้จักเยอะ เดินทางสะดวกมันสามารถขายสินค้าที่แบบ Unique ที่นิยมกันทั่วไป 
กลุ่มเป้าหมาย คือวัยรุ่นคนแนวๆซึ่งตรงกับ Target ของสินค้าที่ต้องการจะขาย ชอบการช่วยเหลือกัน
ของคนท่ีมาขายบางทีเราก็เอาเสื้อผ้ามาแลกกันก็มี”  
                    เพศชาย เจ้าของร้านเครื่องประดับ
                                                       (สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561   
   

“มีคนรู้จักเยอะ สถานที่จัดงานส่วนใหญ่อยู่ใจกลางเมือง ซึ่งเดินทางสะดวกผู้คนรู้จักสถานที่ๆ
จัดงาน ลูกค้าท่ีมาเขาก็ตั้งใจมาซื้อของจริงๆไม่ใช่แค่เดินผ่าน”                                                                               
                      เพศชาย เจ้าของร้านอาหารชีสบายชีส
                   (สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561   
 
ความคิดเห็นในการปรับปรุงหรือพัฒนาของผู้ค้าที่มีต่อตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ค้า เกี่ยวกับความคิดเห็นในการปรับปรุงหรือพัฒนาของผู้ค้าที่
มีต่อตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market ท าให้ทราบว่าผู้ค้ามีความต้องการที่จะให้มีการจัดตลาด
ดังกล่าวต่อไป เพราะเป็นตลาดที่เปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่ได้มาขายสินค้า ซึ่งสถานที่ดังกล่าว
สามารถขายสินค้าได้ทุกประเภท โดยอยากให้มีการกระจายสถานที่ในการจัดงาน ที่นอกเหนือจาก
การจัดงานในกรุงเทพมหานครเนื่องจากมีความเห็นว่าควรขยายพ้ืนที่การจัดงานไปยังต่างจังหวัดด้วย 
เพ่ือง่ายต่อการเดินทางของลูกค้าที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและเป็นการ เพ่ิมฐานลูกค้า ใน
ส่วนของการปรับปรุงผู้ค้ามีความคิดเห็นว่าสถานที่ในการจัดงานในแต่ละครั้งควรเป็นสถานที่ๆอากาศ
ถ่ายเทสะดวกไม่เล็กหรือคับแคบจนเกินไป ช่วงฤดูฝนควรมีการแก้ไขปัญหาน้ าซึมและควรมีการเก็บ
ค่าเช่าที่ที่เหมาะสม ทั้งนี้ผู้ค้าได้ให้ข้อมูลส าคัญรายงานว่า   
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"อยากให้มีการจัดงานที่บ่อยขึ้น ไปจัดตลาดที่ต่างจังหวัดบ้างจะได้เพ่ิมฐานลูกค้า อยากให้
แก้ไขเรื่องของสถานที่บางทีฝนตกน้ าก็จะมีซึมๆเข้ามาบ้าง ลูกค้าก็จะเดินล าบากค่ะ" 

เพศหญิง เจ้าของร้านเสื้อผ้าแบรนด์แหวกจิมา 
(สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561 

 
 "อยากให้ขยายพื้นที่ไปสู่จังหวัดอ่ืนคนขายจะได้ตามไปด้วยหลายๆจังหวัด ลูกค้าเพ่ิมด้วย" 
               เพศหญิง เจ้าของร้านเสื้อผ้าแบรนด์ Maodokmai 
                 (สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561 
  
 "ที่เป็นอยู่ก็ดีอยู่แล้วแต่อยากให้ Cheeze Market มีการจัดในสถานที่ที่หลากหลายขึ้น มีการ
จัดงานที่ถี่ขึ้น ถ้าหน้าร้อนก็อยากให้งานจัดในสถานที่ที่ไม่ร้อน มีอากาศถ่ายเทสะดวกหรือมีแอร์ด้วย
ยิ่งดีเพราะอากาศร้อนคนก็จะไม่ค่อยอยากมาเดิน" 
                       เพศหญิ ง  เ จ้ า ของร้ าน เครื่ อ งปร ะดั บ 
Outerouter                 (สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561 
  
 "ในเรื่องของราคาค่าเช่าที่ ที่บางครั้งอาจจะสูงเกินไป แต่ก็ยังชอบที่จะขายของที่ Cheeze 
Market นะเพราะมันที่เปิดโอกาสให้แม่ค้าพ่อค้าหน้าใหม่ได้มาขายสินค้า มันสามารถก็ขายได้ทุก
อย่างเลยไง" 
      เพศหญิง เจ้าของร้านอาหาร Twenty1bkk 
                 (สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561 
  
 "อยากให้มีตลาดแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ เท่าที่ทราบเขาเปิดให้กลุ่มนักเรียน-นักศึกษามาขายของ
ได้ฟรีด้วย มันดีนะ ดีมากเลยเพราะมันท าให้เด็กมีพ้ืนที่พัฒนาตัวเอง และอยากให้ไปจัดตลาดแบบนี้ที่
อ่ืนบ้างเช่น ต่างจังหวัดไกลๆเพราะเดี่ยวนี้แฟชั่นมันเข้าไปถึงทุ่ มหย่อมหญ้าแล้วนะ เราควรไปเป็น
ทางเลือกท่ีดีให้เขา" 
                   เพศชาย เจ้าของร้านเสื้อผ้าแบรนด์แบกะดิน 
                                    (สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561 
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 "อยากให้จัดการเรื่องค่าเช่าที่แบบค่าเช่าที่ไม่แพงมาก เพราะบางครั้งถ้าขายฤดูฝน ฝนตก
ลูกค้าก็จะน้อยบางทีก็น้อยมากๆก็อยากให้มีการลดค่าเช่าที่ลงมาจะได้มาขายได้บ่อยๆเพราะจริงๆก็
ชอบที่จะมาขายที่นี่นะ ก็ยังอยากให้มีการจัดตลาดแบบนี้อยู่เรื่อยๆ" 
      เพศชาย เจ้าของร้านเสื้อผ้าแบรนด์ Fuxury 
                 (สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561 
   
 "อยากให้จัดในสถานที่ๆอากาศถ่ายเทสะดวก บริเวณร้านค้าไม่คับแคบจนเกินไป มีการไป
ขายที่ต่างจังหวัดอยากลองไปขายที่อ่ืนดูบ้างนอกจากในกรุงเทพเพราะลูกค้าต่างจังหวัดของร้านเราก็
เยอะ บางทีไปถึงท่ีเรามีหน้าร้านลูกค้าเขาก็จ าได้จ าได้เลือกสินค้าเรา" 
               เพศชาย เจ้าของร้านเครื่องประดับ                    
                (สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561   
 "อยากให้จัดในสถานที่ในร่ม เนื่องจากบางครั้งอากาศค่อนข้างร้อน ร้อนมากจริงๆขนาดเรา
เป็นคนขายเรายังแทบจะไม่ไหว และถ้าบางครั้งมีฝนตกอาจท าให้ลูกค้าไม่สะดวกในการเดินซื้อสินค้า
ถ้าเป็นที่ร่มก็ยังขายได้ เรื่องค่าเช่าที่ก็อยากให้ราคาไม่แพงมาก" 
                         เพศชาย เจ้าของร้านอาหารชีสบายชีส  
                 (สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561   
 
สิ่งท่ีบ่งบอกความเป็นตัวตนของตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market ในมุมมองของลูกค้า 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของลูกค้า เกี่ยวกับมุมมองของลูกค้าที่มีต่อความเป็นตัวตนของตลาด
เชิงกิจกรรม Cheeze Market ในท าให้ทราบว่า ตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market เป็นตลาดที่เน้น
ขายสินค้ามือสอง สินค้าวินเทจ แต่เป็นความวินเทจที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ค่อนข้างเป็นตลาดเฉพาะ
กลุ่ม เหมาะส าหรับคนรุ่นใหม่หรือผู้ที่ชอบแต่งตัวแปลกแหวกแนว หรือตามเทรนด์แฟชั่น ร้านค้าแต่
ละร้านจะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง รวมถึงตัวสินค้าที่น ามาขายมักจะมีความโดดเด่นและแตกต่าง
จากที่อ่ืน เป็นตลาดที่รวมตัวของทั้งลูกค้าและผู้ค้าที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่คล้ายคลึงกันมีความชื่นชอบ
และรสนิยมคล้ายกัน ทั้งนี้ลูกค้าได้ให้ข้อมูลส าคัญรายงานว่า   
 
 "รวมคนสวยๆหล่อๆแต่งตัวแนวๆไว้ที่ตลาด ดาราหรือพวกแม่ค้าที่เป็นแฟชั่นนิสต้ามาขาย
เยอะเรามาก็เหมือนมาดูเขาแต่งตัวมาอัพเดตแฟชั่น มาซื้อสินค้ามือสอง เป็นตลาดที่ขายสินค้ามือสอง 
ที่เราสามารถน าไปใส่ในชีวิตประจ าวันได้ เป็นสถานที่รวบรวมสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะใส่แล้วโดดเด่น
ใส่แล้วมีคนทักเพ่ือนๆชม ราคาไม่แพง" 
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       เพศชาย อายุ 15 ปีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
                          (สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561   
 
 "ตลาด Cheeze Market เป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นที่มีลักษณะการแต่งตัวแบบ Hipster 
และพวกสาวกวินเทจเหมาะส าหรับคนรุ่นใหม่ที่ชอบแต่งตัวแหวกแนว แต่งตัวไม่ชอบซ้ ากับใคร ไม่
อยากใส่เสื้อผ้าโหลตามเทรนด์แฟชั่น เนื่องจากตลาดมีลักษณะเฉพาะตัวไม่ซ้ าใครผมไม่เคยเห็นตลาด
เท่ๆแบบนี้เท่าไหร่นะ"  
         เพศชาย อายุ 17 ปี นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
                          (สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561    
 
 "รวมคนสวยหล่อแต่งตัวโคตรแนวไว้ที่ตลาด ดาราหรือพวกแม่ค้าที่เป็นแฟชั่นนิสต้าเขาก็มา
ขายเยอะ เรามาก็เหมือนมาดูเขาแต่งตัวมาอัพเดตแฟชั่นมาซื้อสินค้ามือสองมือหนึ่งเขาก็มีแหละ เป็น
ตลาดที่ขายสินค้ามือสองที่เราสามารถน าไปใส่ในชีวิตประจ าวันได้ เป็นที่รวมสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ 
ใส่แล้วโดดเด่นใส่แล้วมีคนทักเพ่ือนๆชม ราคาไม่แพง" 
    เพศชาย อายุ 21 ปี นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
                          (สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561    
 
 "เปิดท้ายขายของ สินค้ามือสอง ความเป็นแฟชั่นเป็นงานที่มีความเป็นแฟชั่นสูงจ๋า พอมาก็
นึกถึงเด็กวัยรุ่นด้วย เขาเหมือนแต่งตัวมาประชันกัน เพราะกลุ่มคนมาเดินจะเป็นกลุ่มคนรักแฟชั่นมัน
ค่อนข้างเป็น Niche Market มันเหมือนตลาดวังหลังแต่เป็นตลาดวังหลังที่อัพเกรดแล้ว รวมคนที่เก๋
และชิคๆ" 
      เพศชาย อายุ 28 ปี พนักงานออฟฟิศบริษัทเอเจนซี่โฆษณาแห่งหนึ่ง 
                 (สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561     
  
 "ความชิค ความฮิพแบบทันสมัย เป็นความวินเทจที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหาที่ไหนไม่ได้ 
ความรู้สึกมันแแบบโอ้ยมันเปรี้ยวมันเก๋อะแก ประมาณนั้นค่ะ เพ่ือนที่มาก็แต่งตัวจัดเต็มกันหมดเลย
นะ เขาบอกเหมือนมาปล่อยของดี มาโชว์โดยไม่เขิน ของที่ขายบางอย่างก็เป็นแบบกะดินไม่ก็เปิดท้าย
ขายของ" 

เพศหญิง อายุ 14 ปี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
(สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561 
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 "ถิ่นเด็กแนว ขายอินเทรนด์ ความเป็นวินเทจแต่ทันสมัยเก่าแบบไม่โบราณ นึกถึงร้านพวกแบ
กะดินที่ขายของราคาไม่แพง เป็นของมือสองสภาพดีจากดาราที่เขาจะน าสินค้าส่วนตัวมาขาย สนุกใน
การเลือกสนุกในการซื้อ ได้เจอดาราที่ชอบอีก มันหาอะไรแบบนี้ไม่ได้จากตลาดอ่ืนแน่นอน" 
             เพศหญิง อายุ 17 ปี นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
                 (สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561    
 
 "ที่รวมเด็กแนว พ่อค้าแม่ค้าสไตล์อินดี้ ที่มีความติสและเป็นศิลปินสูงแต่เข้าถึงได้และจับต้อง
ง่ายของบางอย่างมันหาไม่ได้แล้วจากที่อ่ืน แต่พ่อค้าแม่ค้าที่นี่เขามีเหมือนเขาก็เอาของรักของหวงของ
ตัวเองมาปล่อยเหมือนการแชร์ของที่ใช้มันก็ให้ความรู้สึกแบบนั้น แล้วตัวตลาดเองมันเป็นตลาดนัดที่มี
ความชิค เรามาเดินเราก็รู้สึกเราเป็นผู้หญิงชิด ต่อให้จะมีความเป็นวินเทจแต่ก็เป็นเก่าอย่างมีรสนิยม 
มีจุดเด่นเฉพาะตัวแตกต่างจากตลาดอ่ืนๆ" 
       เพศหญิง อายุ 20 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยเอแบค 
                          (สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561  
   
 "ความชิค ความหลากหลายและความเป็นตัวของตัวเอง ความเป็นมือสองที่ถูกและดี แต่อยู่
บนความเป็นจริงนะแบบเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ใส่ได้จริงค่ะ บางทีใส่ออกงานได้เลยก็มี เราเคยมางานอยู่
ครั้งนึงได้ชุดไปงานแต่งในราคาแค่40-50บาท แล้วมันหาราคานี้จากที่อ่ืนไม่ได้ไงเลยมันดีมากเลยนะ
ชอบมาก" 
          เพศหญิง อายุ  28 ปี เจ้าของธุรกิจส่วนตัว 
                                    (สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561     
 
 
2. กระบวนการสื่อสารของผู้ค้าที่มีต่อการจัดตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market  

ผลจากการสัมภาษณ์ท าให้ผู้วิจัยทราบว่า ผู้ค้าส่วนใหญ่มีกระบวนการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์
โดยช่องทางที่สร้างการรับรู้ให้ผู้ค้าได้มากที่สุดคือ Facebook เนื่องจากมีการใช้ Facebook ใน
ชีวิตประจ าวันเป็นประจ าอยู่แล้ว อีกทั้งยังมี Content ที่ดึงดูดความสนใจได้ดี มีการชี้แจ้งวันเวลา
สถานที่และบอกรายละเอียดได้เหมาะสมและครบครัน สามารถติดต่อกับเจ้าของงานเพ่ือสอบถาม
รายละเอียดได้โดยตรงผ่านทาง Inbox ซึ่งสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ค้า รองลงมาเป็น 
Instagram เนื่องจาก Instagram ของทาง Cheeze มีการอัพเดตข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา มีการ
อัพเดตทั้งก่อนจัดงานและระหว่างที่จัดงานอยู่ อีกทั้งยังมีเนื้อหาที่ง่ายต่อความเข้าใจโดยสามารถบอก
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รายละเอียดทั้งหมดได้ในรูปภาพเดียว ในส่วนของการสอบถามรายละเอียดเพ่ือท าการขาย ท าการ
จองสถานที่ โอนเงินมัดจ าหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนของข้อมูลที่ยังข้องใจ ทางผู้ค้า
เลือกที่จะติดต่อสอบถามผ่าน Line และการโทรศัพท์เนื่องจากรวดเร็ว จะเห็นได้ว่ากระบวนการ
สื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ดังที่กล่าวข้างต้น สามารถสร้างความสัมพันธ์ เชิงบวกและเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ที่ประสบความส าเร็จ ซึ่งหมายความว่า หากมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่อง การจัดตลาด
เชิงกิจกรรม Cheeze Market จากสื่อทั้งสามประเภทดังกล่าวมากและสร้างความสะดวกสบายง่าย
ต่อการติดต่อสื่อสาร ก็จะสามารถเพ่ิมปัจจัยในการตัดสินใจในการอยากมาขายสินค้าของผู้ค้าได้ดีมาก
ขึ้นด้วย ในส่วนของกระบวนการสื่อสารที่ทางผู้ค้าคิดว่าประสบความส าเร็จน้อยที่สุ ดคือ                   
สื่อสิ่งพิมพ์ เนื่องจากไม่สามารถตอบโจทย์การใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย ที่ปัจจุบันหันมาให้ความสนใจ
กับสื่อออนไลน์มากกว่าจึงความสัมพันธ์ในระดับที่ต่ า ทั้งนี้ผู้ค้าได้ให้ข้อมูลส าคัญรายงานว่า   
 

“รับรู้ข่าวสารผ่าน Instagram และ Facebook ช่องทางที่ประสบความส าเร็จมากสุดเดาว่า
เป็นFacebook เพราะเข้าถึงกลุ่มคนได้เยอะ มี Content ที่ดึงดูดความสนใจได้ น้อยสุดน่าจะเป็น
นิตยสารหรือการประชาสัมพันธ์ที่ผ่านหนังสือพิมพ์ที่แจกฟรี เพราะมีแค่กลุ่มเล็กๆที่อ่านหรือให้ความ
สนใจเพราะปัจจุบันคนหันมาอ่าน Content ออนไลน์มากกว่าแล้ว” 

                               เพศหญิง เจ้าของร้านเสื้อผ้าแบรนด์แหวกจิมา 
      (สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561  

 
“เรารู้ข่าวผ่าน Line ของ Cheeze Market และ Instagram ของ Cheeze เพราะช่องทาง

ที่จะท าให้ประสบความส าเร็จของร้านค้ามักจะขายกันอยู่ใน Instagram คนที่ติดตามก็จะสนใจดู
ตลอดเวลา ท าให้เห็นข่าวประชาสัมพันธ์ได้ง่ายกว่าสื่ออ่ืนจึงคิดว่าทาง Instagram ประสบความส าเร็จ
มากที่สุด ส่วนที่น่าจะประสบความส าเร็จน้อยสุดน่าจะเป็น Facebook เพราะส่วนใหญ่ถ้าดูที่หน้าฟีด
ก็จะไม่เจอ โดนข่าวสารอย่างอ่ืนเลื่อนหายหมด เพจน่าจะเหมาะกับลูกค้าที่อยากมางาน มากกว่า
แม่ค้าที่อยากมาขาย Inbox ไปทางแอดมินก็จะตอบช้า” 

            เพศหญิง เจ้าของร้านเสื้อผ้าแบรนด์ Maodokmai
                                  (สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561 

 
“ส่วนใหญ่จะรู้ผ่านสื่อออนไลน์ พวกแฟนเพจต่างๆ เพจขายของไม่ก็เป็นพวกเพจ Event 

market คิดว่าช่องทางที่ประสบความส าเร็จมีสองช่องทาง คือ ช่องทางสื่อออนไลน์เพราะสมัยนี้ทุก
คนก็เล่นเน็ตแล้วมักจะให้ความส าคัญกับสื่อออนไลน์ ส่วนอีกช่องทางน่าจะเป็นช่องทางปากต่อปาก 
เพราะว่าเหมือนเป็นการ     การันตีไปในตัวในเรื่องผลตอบรับของการขายสินค้า ส่วนช่องทางที่คิดว่า
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ไม่ได้ผลน่าจะเป็นพวกสื่อสิ่งพิมพ์เพราะเหมือนว่า Cheeze Market เป็นการเลือกเฉพาะกลุ่มวัย ซึ่ง
สื่อนี้ไม่น่าจะตอบโจทย์ของวันกลุ่มเป้าหมายแล้ว” 

                       เพศหญิง เจ้าของร้านเครื่องประดับ Outerouter 
                              (สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561 

 
 “รู้ ได้จาก Facebook , Instagram ,Group Line เพราะทาง  Cheeze จะมีกลุ่ ม ไลน์
รวมกลุ่มแม่ค้าโดยเฉพาะอยู่ ในนั้นก็มีสมาชิกอยู่หลายพันคนคิดว่าทางสื่อออนไลน์ทั้งหมด เพราะ
ลูกค้าทีมาเดินเป็นลูกค้าที่ใช้เทคโนโลยี เขาเล่น Facebook ทุกวัน เขาเล่น Instagram ทุกวัน เขา
เห็นการประชาสัมพันธ์ของ Cheeze อยู่แล้ว คิดว่าที่คนรู้จักเยอะอาจจะเพราะ Cheeze มีฐานคนที่
ติดตามเขาค่อนข้างเยอะเพราะเขาท านิตยสารมาก่อน ก็จะมีลูกค้ากลุ่มนี้ที่ยังอยู่อย่างหนาแน่น แค่
ตอนนี้เปลี่ยนจากสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อออนไลน์ ส่วนสื่อที่ ไม่ค่อยประสบความส าเร็จก็น่าจะเป็นการ
โฆษณาผ่านหนังสือ นิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ที่แจกตาม Bts ส่วนตัวอ่านนะแต่ก็ลืมแต่ถ้าเป็นสื่อ
ออนไลน์บางทีเรายังเซฟยังแชร์เก็บไว้ได้” 

เพศหญิง เจ้าของร้านอาหาร Twenty1bkk                                 
(สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561 

 
“รู้หรอ...จาก Facebook, Instagram และคิดว่าเป็นช่องทางที่ประสบความส าเร็จมากที่สุด

คิดว่าเป็น Instagram เพราะมีการอัพเดตข่าวสารตลอดเวลา เขาอัพเดตทั้งก่อนจัดงานและระหว่างที่
จัดงานอยู่ เนื้อหาก็อ่านง่ายเข้าใจง่ายบอกรายละเอียดครบในรูปภาพเดียว มีรูปภาพให้ดูเพลินๆบางที
มีรูปเราไปลง ก็มีนะชอบตรงนี้ ส่วนที่ประสบความส าเร็จน้อยที่สุดหรือส่วนตัวไม่ค่อยได้เห็นก็น่าจะ
เป็นการโฆษณาผ่านนิตยสารที่เขาท า ไม่รู้มีอยู่หรือเปล่านะ แต่เราไม่ได้ติดตามข่าวสารผ่านตรงนั้น
แล้วนานมากแล้วด้วย” 

            เพศชาย เจ้าของร้านเสื้อผ้าแบรนด์แบกะดิน                                    
(สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561 

 
 “จริงๆคือมีเพ่ือนมาขายของที่นี่แล้วมาบอกให้เราลองไปเดินดู เลยลองไปเดินก็ชอบหลัง
จากนั้นก็คอยติดตามข่าวสารใน Facebook และ Instagram ช่องทางที่ประสบความส าเร็จมากที่สุด
ของทางCheeze Market โดยส่วนตัวชอบ Instagram เพราะค่อนข้างเข้าใจง่าย มีการชี้แจ้งวันเวลา
สถานที่และค่าใช้จ่ายที่ครบครัน รูปภาพที่ทางงานเลือกใช้ก็ดูน่าสนใจดูน่าไปเดิน ชอบน้อยสุดคงเป็น 
Facebook เพราะบางทีก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างคิดว่ายังไม่ค่อยประสบความส าเร็จ” 
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    เพศชาย เจ้าของร้านเสื้อผ้าแบรนด์Fuxury                                  
(สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561 

 
 “ก็รับรู้ได้จาก Facebook Fanpage และ Instagram ส่วนช่องทางที่ประสบความส าเร็จ
มากที่สุดคิดว่า Facebook Fanpage เพราะมี Content ที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย ไม่งง มีรูปภาพและ
รายละเอียดใต้ภาพ อีกอย่างมันก็สามารถติดต่อกับเจ้าของงานได้โดยตรงผ่านทาง Inbox ของ 
Facebook Fanpage ก็สะดวกดี ประสบความส าเร็จน้อยสุดคงเป็นการลงข่าวโฆษณาผ่านหนังสือ 
นิตยสารแหละเพราะส่วนตัวไม่ซื้อและก็ไม่อ่านแล้ว” 

             เพศชาย เจ้าของร้านเครื่องประดับ                                     
(สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561   

 
 “รู้ข่าวการจัด Cheeze Market ผ่าน Group Line , Instagram , Facebook ช่องทางที่คิด
ว่าประสบความส าเร็จมากที่สุดในความคิดเรา ชอบ Facebook เพราะสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้
โดยตรง ข้อมูลไม่มีการตกหล่น เมื่อมีการอัพเดทใหม่ๆเราสามารถรับรู้ได้อย่างครบถ้วน สามารถถาม
ตอบได้เลย ส่วนที่ประสบความส าเร็จน้อยสุดคงเป็นในหนังสือพิมพ์ที่แจกฟรีเหมือนเขาท าข่าวไรงี้ป่ะ 
จริงๆชอบนะเป็นคนชอบอ่านแต่คิดว่าคนอื่นๆคงไม่ค่อยชอบ เหมือนเขาอ่านแล้วก็คงทิ้งคงไม่มีใครถือ
กลับบ้านคิดว่าควรลงทุนกับอะไรตรงนี้ให้น้อย” 

         เพศชาย เจ้าของร้านอาหารชีสบายชีส                                    
(สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561 

  
“ติดต่อผ่านไลน์กลุ่มของ Cheeze ไม่ก็ทาง Inbox ใน Facebook Fanpage” 

          เพศหญิง เจ้าของร้านเสื้อผ้าแบรนด์แหวกจิมา                                 
(สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561 

  
 “ราคา สถานที่ และจุดที่ว่างให้ไปตั้งร้านรวมถึงการจองที่โอนมัดจ าจะท าผ่านทาง Line และ
มีโทรคุยบ้างถ้ามีเหตุจ าเป็นหรือต้องสอบถามอะไรเพ่ิมเติมแต่ส่วนใหญ่จะLineคุยกันมากกว่าเพราะ
สะดวกแล้วก็ส่งรูปหากันได้ง่ายเวลาสอบถามรายละเอียด” 

      เพศหญิง เจ้าของร้านเสื้อผ้าแบรนด์Maodokmai                           
(สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561 
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 “ตอนแรกก็จะใช้ช่องทางออนไลน์ก่อน เช่น ใน Line ใน Inbox ของ Facebook ต่อมาก็โทร
หาเพื่อท าการยืนยันและก าหนดความแน่นอนต่างๆ”  

      เพศหญิง เจ้าของร้านเครื่องประดับ Outerouter                                  
(สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561 

 
 “คุยกันผ่าน Inbox ของ Facebook และสอบถามรายละเอียดเชิงลึกผ่านทาง Group Line” 

    เพศหญิง เจ้าของร้านอาหารTwenty1bkk                                   
(สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561 

 
 “อ่านและศึกษารายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นจากการประชาสัมพันธ์ของ  Cheeze และได้ท า
การจองผ่านโทรศัพท์ไม่ก็ทาง Line เวลาจะคอนเฟิร์มการช าระค่าจองสถานที่” 

            เพศชาย เจ้าของร้านเสื้อผ้าแบรนด์แบกะดิน                                  
(สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561 

 
 “ท าการจองผ่านโทรศัพท์ เป็นการโทรจองเวลากลัวไม่ทันหรือรู้ข่าวช้า แต่ถ้ารู้ข่าวเร็วก็จอง
ผ่านทาง Line Group” 

    เพศชาย เจ้าของร้านเสื้อผ้าแบรนด์Fuxury                                   
(สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561 

 
 “ทาง Inbox ของ Facebook  Fanpage ก็สอบถามและท าการจองในนั้นเสร็จสรรพเลย                
มีโทรถามด้วยถ้าแอดมินตอบช้าหรือมีอะไรที่ไม่เข้าใจ” 

             เพศชาย เจ้าของร้านเครื่องประดับ                                      
(สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561 

 
   “เห็นข่าวสารที่ทาง Cheeze ท าการประชาสัมพันธ์หลังจากนั้นก็สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและ
โทรจองผ่านทางโทรศัพท์แต่ตอนนี้จะคุยผ่าน Line มากกว่าง่ายดีเจ้าหน้าที่ตอบเร็ว” 

              เพศชาย เจ้าของร้านอาหารชีสบายชีส                                       
(สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561   
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 “ในส่วนของการประชาสัมพันธ์กับลูกค้าเราจะลง Instagram และแชร์โพสที่ทาง Cheeze 
ท าให้แม้เราจะมีฐานลูกค้าของเราอยู่แล้วแต่บางทีเราก็ ได้ลูกค้าเพ่ิมจากการประชาสัมพันธ์ของ 
Cheeze นะ” 

          เพศหญิง เจ้าของร้านเสื้อผ้าแบรนด์แหวกจิมา                                  
(สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561 

 
 “ประชาสัมพันธ์ใน Instagram ของร้านว่าจะไปงานไหน เมื่อไหร่ ร้านตั้งตรงไหน มีโปรโมชั่น
อะไรบ้างในงาน ลูกค้าเขาตามเราอยู่ในนั้นแล้วพอเขารู้เขาก็อยากจะไปเจอไปจับของจริงไง เขาก็จะ
ตามไปซื้อที่งาน” 

     เพศหญิง เจ้าของร้านเสื้อผ้าแบรนด์Maodokmai                                       
(สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561 

 
 “ใช้สื่อออนไลน์ของร้านค้าเองไม่ว่าจะเป็น Facebook , Instagram รวมไปถึงLine Offcial 
ของทางร้านเพื่อแจ้งลูกค้า” 

      เพศหญิง เจ้าของร้านเครื่องประดับ Outerouter                                      
(สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561 

 “อัพเดตข่าวสารผ่านหน้า Facebook Fanpage ของทางร้าน และทาง Cheeze เขาก็จะท า
การโฆษณาแบบประชาสัมพันธ์ให้ บางทีเขาจะถ่ายรูปสินค้าจากทางร้านไปลง  Instagram ของทาง 
Cheeze เราก็จะได้ลูกค้าจากทางนั้นเพ่ิมข้ึนด้วย” 

    เพศหญิง เจ้าของร้านอาหารTwenty1bkk                                     
(สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561 

 
 “โฆษณาผ่าน Facebook Fanpage ของตัวร้าน แชร์โพสที่ทาง Cheeze Market ท าให้
น าไปลงทาง Fanpage ของร้านเราอีกทีนึง” 

            เพศชาย เจ้าของร้านเสื้อผ้าแบรนด์แบกะดิน                                     
(สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561 
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 “ทางร้านจะอัพเดตข้อมูลข่าวสารจากหน้า Facebook Fanpage ของร้าน และคิดว่าลูกค้า
ส่วนหนึ่งก็มาจากโพสของทาง Cheeze ด้วยที่เขาไปลงโฆษณาให้ร้านเรา ชอบมาขายงานนี้ก็เพราะ
ตรงนี้เลยการประชาสัมพันธ์ของเขาดีเราได้ลูกค้าเพ่ิมข้ึน เหนื่อยไม่มากเท่าขายที่อ่ืน” 

    เพศชาย เจ้าของร้านเสื้อผ้าแบรนด์Fuxury                                    
(สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561 

 
 “ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ของตัวเอง เพราะทางร้านจะมี Facebook Fanpage 
ไว้คอยอัพเดตข้อมูลข่าวสารของทางร้าน ลูกค้าเขาก็คอยติดตามเราจากช่องทางนั้นอยู่แล้ว” 

                     เพศชาย เจ้าของร้านเครื่องประดับ                                      
(สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561   

 
 “ผ่านทาง Instagram , Facebook Fanpage ของร้านและแชร์โพสที่ทาง Cheeze ท าให้
บ่อยๆสร้างความรับรู้ให้ลูกค้า ร้านก็จะเลือกเวลาที่แชร์ด้วยนะเพ่ือลูกค้าเขาจะได้เห็น” 

         เพศชาย เจ้าของร้านอาหารชีสบายชีส                                    
(สัมภาษณ์) 25 กันยายน 2561   

 
3. ช่องทางการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อการจัดตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market  

ผลจากการสัมภาษณ์ท าให้ผู้วิจัยทราบว่า ลูกค้ารับรู้ข่าวสารการจัดงานจากการบอกต่อของ
คนรู้จักรวมถึงสื่อออนไลน์ที่ทางงานได้ท าการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage 
หรือทาง Instagram อีกท้ังแม่ค้าและพ่อค้าบางคนเป็นบุคคลดัง คนมีชื่อเสียง เช่น ดารา นักร้อง เน็ต
ไอดอลซึ่งมักจะเป็นที่รู้จักของสาธารณชนอยู่แล้ว ซึ่งมักจะมีแฟนคลับหรือคนที่ติดตามผลงานอยู่เป็น
จ านวนมาก ดังนั้น บุคคลดังกล่าวมักจะเป็นผู้น าทางความคิด จิตวิญญาณ เป็นต้นแบบของผู้ติดตาม 
จึงท าให้บุคคลที่เป็นแฟนคลับหรือผู้ติดตามเลียนแบบทั้งทางด้านพฤติกรรม เลียนแบบการใช้ชีวิต 
เครื่องแต่งกาย ทรงผม รวมไปถึงการใช้สินค้าและบริการของบุคคลคนดังหรือบุคคลที่เป็นต้นแบบ สิ่ง
เหล่านี้ท าให้เกิดกระแสโด่งดังขึ้นในสังคม ซึ่งมีประโยชน์ต่อการท าธุรกิจ ส่งผลให้ตลาดเป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวางและสามารถขายสินค้าได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ผู้ค้าได้ให้ข้อมูลส าคัญรายงานว่า   
 

“เรารู้เกี่ยวกับงานนี้ได้เพราะเริ่มแรกมีเพ่ือนมาขายของที่นี่แล้วมาบอกเรา แล้วเราก็เห็นดารา
ที่เราชื่นชอบเขามาถ่ายรูปลงสื่อต่างๆ เราเลยมาลองเดินดูแล้วก็รู้สึกชอบงานมันเดินง่ายของราคาไม่
แพง มาสองสามครั้งกับเพ่ือนจนติดใจ หลังจากนั้นก็กลับไปติดตามข่าวของ Cheeze ผ่านทาง 
Facebook Fanpage กับ Instagram” 
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 เพศชาย อายุ 15 ปี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
(สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561   

 
 “ก็รู้จาก Facebook เพราะเห็นเพ่ือนแชร์รูปภาพ เห็นเพ่ือนแชร์ Content ต่างๆที่ทางงาน
ได้ท าการประชาสัมพันธ์ ก็กดเข้าไปอ่านพอมันดูน่าสนใจก็เริ่มไปงานก็ชวนเพื่อนๆไปกัน ” 

 เพศชาย อายุ 17 ปี นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
(สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561    

 
 “จากทางแฟนเพจ Cheeze Pop-Up Market และ เว็บไซต์ Cheeze-looker ครับ แล้วก็
ดาราผู้ชายที่ผมชื่นชอบ” 

เพศชาย อายุ21 ปี นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                        
(สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561    

 
 “เห็นดาราที่เราชอบมาขายของที่นี่ เราเลยมาทีแรกแค่อยากเจอดาราที่เราชอบเฉยๆ แต่พอ
ได้มาจริงก็ชอบเองด้วยหลังจากนั้นก็กลับไปติดตามข่าวการจัดงานของ Cheeze ผ่านทาง Facebook 
Fanpage กับ Instagram ตอนนี้เป็นแฟนคลับเลยก็ว่าได้ค่ะ” 

  เพศชาย อายุ 28 ปี พนักงานออฟฟิศบริษัทเอเจนซี่โฆษณาแห่งหนึ่ง                        
(สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561     

 
 “Facebook, Instragram ของเพ่ือน ดารา แล้วก็พวกเน็ตไอดอลต่างๆ เห็นเขาถ่ายรูปสวยๆ
กันแล้วเอามาลง บางทีบางรูปก็มีคนแชร์เยอะ ซึ่งเวลาพวกเขาเวลาลงรูปเขาก็จะแท็กสถานที่ แล้ว
แบบสถานที่ที่จัดงานก็ดูน่าสนใจไง แถมคนที่มาเดินก็น่าสนใจอีกเป็นพวกแต่งตัวเก่งๆ ก็เลยมาตาม” 

เพศหญิง อายุ 14 ปี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
(สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561   

 
 “รู้จากเพ่ือนบอกต่อก่อนเหมือนมันชอบไปคนมันชอบมันก็มาเล่าให้ฟังเพราะคิดว่าเราก็
น่าจะแนวนี้ไงมีดารานักร้องที่เราชื่นชอบไปด้วย เพือนเรามันเลยคิดว่าน่าจะชอบเหมือนกัน ปกติเราก็
จะตามไปเชียร์เขาตามงานต่างๆอยู่แล้วพอเขาไปขายของ เราก็ยิ่งอยากไปซื้อ เพราะของบางอย่าง
หลายๆอย่างเป็นเสื้อผ้าที่เขาใส่เอง เขาก็เอามาแขวนขายในราคาที่ไม่แพงท าให้เราได้ใกล้ชิด ได้
แต่งตัวแบบเขา พอไปจริงก็ดีเลยชอบจริงหลังจากนั้นก็เริ่มตามใน Facebook แล้วก็ Instagram” 
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 เพศหญิง อายุ 17 ปี นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
(สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561    

 
 “Facebook Fanpage แล้วก็ดูจากการ Tag Loction บอกถึงสถานที่ของพวก Celeb 
ดาราต่างๆท าให้เรารู้ว่ามันเป็นงานอะไร จัดที่ไหน และก็เพ่ือนๆของเราใน Facebook ใน Instagram 
ด้วยเวลาเขาไปแล้วก็จะถ่ายรูป Tag Loction กันเราก็จะเข้าไปส่องไปดูจากตรงนั้นแล้วก็ไปตาม มี
บุคคลที่เราชื่นชอบไปก็อยากไปเห็นว่าเขาแต่งตัวใส่เสื้อผ้าอะไร บางทีก็ไปซื้อเสื้อผ้าของเขา” 

    เพศหญิง อายุ 20 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยเอแบค                         
(สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561     

 
 “จาก Facebook และ Instagram เหมือนเห็นเพ่ือนแชร์ของดาราต่างๆ ก็ลองกดเข้าไปอ่าน
ค่ะเห็นว่าน่าสนใจก็ชวนกันไป” 

    เพศหญิง อายุ  28 ปี เจ้าของธุรกิจส่วนตัว                                     
(สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561     

 
 "กระแสสินค้ามือ 2 ก าลังมาแรง อย่างเมื่อก่อนเราก็ไม่ใส่เพราะกลัวเป็นเสื้อผ้าคนตาย ในใจก็
เราคิดแต่แบบนั้น แต่พอได้มาเดินที่ Cheeze ความคิดก็เปลี่ยนนะ ที่นี่เหมือนได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันไม่ใช่แค่ซื้อของอย่างเดียว ปัจจุบันเห็นคนมางานคนก็มาซื้อสินค้ามือ 2 มากข้ึน เพ่ือน
เราบางคนทีแรกก็ไม่ใส่ แต่ทุกวันนี้ก็หันมาใส่ก็มาซ้ือจาก Cheeze นี่แหละ คิดว่ากระแสสินค้ามือ 2 นี้
ต้องเป็นที่นิยมไปเรื่อยๆ อาจจะมีกระแสเสื้อผ้าเกาหลีที่ดูมาแรงเหมือนเขาก็ท าเป็นสไตล์วินเทจ
เหมือนกัน ก็ดูน่าสนใจ" 

เพศชาย อายุ 15 ปีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
(สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561   

 
 "คงเป็นกระแสสินค้ามือ 2 นี่แหละ ด้วยความเป็นแฟชั่นอะไรที่เคยผ่านมาแล้วมันก็น่าจะวน
ลูปกลับมาที่เดิม กระแสที่น่าสนใจน่าจะเป็นการจัดตลาดให้คนทุกกลุ่มสามารถมาเดินได้ ไม่มีการ
เจาะเฉพาะแค่คนบางกลุ่ม เฉพาะถ้ามีการเจาะเฉพาะกลุ่มคนบางทีตลาดอ่ืนอาจจะสามารถตอบโจทย์
ได้มากกว่าในด้านของพ้ืนที่" 

 เพศชาย อายุ 17 ปี นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
(สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561 
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มุมมองของลูกค้าที่มีต่อกระแสของการจัดตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market 
ผลจากการสัมภาษณ์ท าให้ผู้วิจัยทราบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ยังคงคิดว่าการขายสินค้ามือสอง

ยังคงเป็นกระแสอย่างต้องเนื่อง เป็นที่ต้องการและคิดว่ายังเป็นที่นิยมในอนาคตอันเนื่องมาจากมีกลุ่ม
คนที่ชื่นชอบเพ่ิมมากขึ้นเนื่องด้วยตัวสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะและราคาที่ไม่แพงมากนัก แต่อย่างไรก็
ตามลูกค้ายังมีความต้องการว่าในอนาคตการเลือกควรมีการเลือกร้านค้าที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ิมมากขึ้น และต้องสามารถปรับตัวและตอบโจทย์ตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างสม่ าเสมอ มี
ความหลากหลายในตัวสินค้า อาจเป็นสินค้าที่ขายไอเดียและขายความเป็นตัวตนลงไป ซึ่งน่าจะท าให้
ได้รับความนิยมเพ่ิมมากข้ึนอีก ทั้งนี้ลูกค้าได้ให้ข้อมูลส าคัญรายงานว่า   
 
 "กระแสที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเป็นการในเรื่องของสุขภาพ และการออก
ก าลังกาย เนื่องจากวัยรุ่นต้องการมีร่างกายที่แข็งแรงและมีรูปร่างที่ดี Cheeze Market น่าจะมีสินค้า
ประเภทเสื้อผ้าที่ไว้ใช้ออกก าลังกายหรือเข้าฟิตเนต เพ่ือดึงดูดความสนใจของวัยรุ่น อาจจะเป็นเสื้อผ้า
ออกก าลังกายมือสอง หรือรองเท้าออกก าลังกายมือ 2 ที่ราคาไม่แพงก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดี" 

เพศชาย อายุ21 ปี นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   
(สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561     

 
"คงเป็นสินค้าที่ขายอยู่ใน Cheeze นี่แหละ พวกของเก่าของมือสอง ของพวกนี้มันมีตั้งแต่ราคาแพง
ยันถูกมากแต่ของที่มาขายที่นี่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยแพงนะ ซึ่งจุดนี้ก็ท าให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ 
สามารถเป็นเจ้าของมันได้เราจะเห็นได้ว่าคนที่มาซื้อของพวกนี้ในงานมันมีทุกกลุ่มเลยนะตั้งแต่เด็กยัน
แก่ คนดูเปิดกว้างหันมาชอบของพวกนี้มากขึ้นด้วย อาจจะไม่ใช่แค่เสื้อผ้ามือสองที่ขายดี คิดว่าพวก
ข้าวของเครื่องใช้กล้องฟิล์มไรงี้ก็ก าลังเป็นแสอยู่เหมือนกัน" 

   เพศชาย อายุ 28 ปี พนักงานออฟฟิศบริษัทเอเจนซี่โฆษณาแห่งหนึ่ง 
(สัมภาษณ์) 26  กันยายน 2561     

 
  "การจัดตลาดนัดประเภท Event Market ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันอยู่แล้ว 
แต่การเลือกร้านค้าที่น่าสนใจมาลงถือเป็นปัจจัยส าคัญ จึงคิดว่าในอนาคตการเลือกร้านค้าที่เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายและสามารถปรับตัวและตอบโจทย์ตอบความต้องการของเขาได้อย่างสม่ าเสมอก็
น่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นค่ะ โดยเฉพาะแบบถ้าเราเลือกร้านค้าได้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าได้ เช่น 
กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ชอบของถูกของมือ 2 ในงานมีร้านแบบนี้ให้เลือกเยอะ ก็จะสามารถดึงคนให้มา
งานได้มากยิ่งขึ้น" 
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เพศหญิง อายุ 14 ปี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
(สัมภาษณ์) 26  กันยายน 2561   

 
  
 "กระแสการจัด Event แบบนี้เป็นที่นิยมในปัจจุบันและคิดว่าในอนาคตน่าจะยังได้รับความ
นิยมอยู่ เนื่องจากคนมีความคิดว่าการซื้อของในตลาดรูปแบบนี้น่าจะไม่แพง เราสามารถจับจองเป็น
เจ้าของได้ เหมือนกับมางานนี้ไม่ได้แค่ท าได้แต่ยืนมอง แต่ได้ของติดมือกลับไปแน่ๆ" 

 เพศหญิง อายุ 17 ปี นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
(สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561    

 
 "ตอนนี้กระแสการขายของแบบตลาดนัดประเภทเดียวกับ Cheeze เป็นที่นิยมมาก มีจัด
หลายที่และมีรูปแบบที่คล้ายกัน แต่คิดว่าด้านสินค้าในอนาคตที่จะได้รับความนิยมน่าจะเป็นประเภท
สินค้า Customize ที่เฉพาะบุคคลมากข้ึน" 

   เพศหญิง อายุ 20 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยเอแบค (สัมภาษณ์)                                           
26 กันยายน 2561     

 
 "คิดว่าเป็นกระแสจาก Viralต่างๆ รวมถึงอิทธิพลจากสินค้าแบรนด์เนม เช่น เสื้อยืด 
Supreme ที่คนเอามาท าเป็น Supatipanno ก าลังเป็นกระแสอยู่ในปัจจุบัน อะไรที่มันเป็นสินค้า
และขายไอเดียขายความเป็นตัวตนลงไป มันมักจะขายได้เสมอ แต่ในส่วนของตลาดเองตลาดแบบนี้
ก าลังเป็นที่นิยมอยู่แล้วและคิดว่าน่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะคนก็เริ่มเบื่อการซื้อของที่
ห้างแล้ว เพราะบางทีสินค้าในห้างก็แพงบางทีเงินไม่พอค่ะ แต่ตลาดแบบนี้มันก็ตอบโจทย์เป็น
ทางเลือกท่ีดีให้กับเรา กับลูกค้าเพราะคิดว่าสินค้าต้องถูกกว่าในห้างแน่ๆ" 

    เพศหญิง อายุ  28 ปี เจ้าของธุรกิจส่วนตัว (สัมภาษณ์)                                       
26 กันยายน 2561     

 
4. ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market 

ผลจากการสัมภาษณ์ท าให้ผู้วิจัยทราบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อตลาดเชิงกิจกรรม 
Cheeze Market ความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่ เกี่ยวข้องกับทัศนคติของลูกค้า มักเกิดจาก
ประสบการณ์ตรงของสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังที่จะได้รับ โดยตลาดดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าและสามารถสร้างความพึงพอใจได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าท า
ให้สามารถทดลอง เลือกสรรค์หรือแม้กระทั่งสัมผัสสินค้าที่อยู่ในโลกออนไลน์ได้จริง                 ตัว
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สินค้าเองมีความหลากหลายมีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นความวินเทจแต่ไม่ล้าสมัย สถานที่จัดงานสะดวก
ต่อการเดินทาง แม้ลูกค้าบางส่วนจะมีความต้องการให้ตลาดมีการขายสินค้าที่มีการหมุนเวียนร้านค้า
ใหม่ๆมาอย่างสม่ าเสมอ มีความหลากหลายมากขึ้นส าหรับสุภาพบุรุษ รวมถึงมีความต้องการให้มีการ
จัดงานดังกล่าวที่ต่างจังหวัด และมีการขยายพ้ืนที่หน้าร้านมีพ้ืนที่ส าหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  
ซึ่งจะเห็นได้ว่าลักษณะดังกล่าวหากท าได้จริงจะสามารถเพ่ิมฐานลูกค้าได้อีกเป็นจ านวนมาก โดย
ภาพรวมจะเห็นได้ว่าพ้ืนที่ดังกล่าวไม่ได้เป็นพ่ีนที่ส าหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเท่านั้น แต่เรียก
ได้ว่าเป็นตลาดที่สามารถท าให้ผู้คนมาพบปะสังสรรค์ และท ากิจกรรมอ่ืนๆร่วมกันได้อีกด้วย ทั้งนี้
ลูกค้าได้ให้ข้อมูลส าคัญรายงานว่า   
 
 "ได้ของดีราคาไม่แพง คิดว่าคนที่มาเดินที่ Cheeze ไม่ได้มาเดินเพ่ือซื้อของอย่างเดียว แต่เขา
มาถ่ายรูปเขาแต่งตัวเขาตั้งใจกันมาอัพเดตแฟชั่นกัน เพ่ือนเราบางคนมาขายของบางคนมาเล่นดนตรี
เพราะท่ีนี่เขามีเวทีให้กับนักดนตรีหน้าใหม่ด้วยหรือคนที่อยากโชว์ของ เราเป็นคนมาเดินมาที่นี่ที่เดียว
ก็ได้ครบซื้อของ ทานข้าว อัพเดตแฟชั่น ได้ฟังดนตรีฟรีอีก บางทีก็มีดังดนตรีดังๆมาเหมือนกันไม่ใช่แค่
นักร้องหน้าใหม่ๆส าคัญสุดก็คือ สถานที่ตั้งค่อนข้างสะดวกสบายง่ายต่อการเดินทาง" 

เพศชาย อายุ 15 ปีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
(สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561   

 
 "เพราะตลาดมักจัดตรงห้างสรรพสินค้า ก็ง่ายต่อการเดินทาง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่ค่อนข้าง
สะดวกสบายมีBts ผ่านมีที่จอดรถ คนมาเดินห้างมันก็เห็นงานก็แวะมาเดิน เป็นเราเรามาห้างแต่เห็น
งานจัดหน้าห้างมันก็อยากเดินนะ มันสะดุดตาไง" 

 เพศชาย อายุ 17 ปี นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
(สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561    

 
 "ความหลากหลายของสินค้า เนื่องจากตลาด Cheeze Market มีสินค้าที่หลากหลาย
โดยเฉพาะเสื้อผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีความเก่าแต่ไม่ล้าสมัย สินค้าบางอย่างมีเพียงชิ้นเดียว ท าให้
ผมอยากที่จะเข้าไปซื้อสินค้า โดยเฉพาะเมื่อเข้าไปในตลาด Cheeze Market ได้เจอคนที่ชอบอะไร
เหมือนกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็ยิ่งท าให้ผมอยากไป Cheeze Market มากขึ้น" 

 เพศชาย อายุ21 ปี นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
(สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561    

 



 85 

 "ได้ของดีราคาไม่แพง คิดว่าคนที่มาเดินที่ Cheeze ไม่ได้มาเดินเพ่ือซื้อของอย่างเดียว แต่เขา
มาถ่ายรูปเขาแต่งตัวเขาตั้งใจกันมามาอัพเดตแฟชั่นกัน เพ่ือนเราบางคนมาขายของบางคนมาเล่น
ดนตรีเพราะที่นี่เขามีเวทีให้กับนักดนตรีหน้าใหม่ด้วยหรือคนที่อยากโชว์ของ เราเป็นคนมาเดินมาที่นี่ที่
เดียวก็ได้ครบ ซื้อของ ทานข้าว อัพเดตแฟชั่น ได้ฟังดนตรีฟรีอีก บางทีก็มีดังดนตรีดังๆมาเหมือนกัน
ไม่ใช่แค่นักร้องหน้าใหม่ๆส าคัญสุดก็คือ สถานที่ตั้งค่อนข้างสะดวกสบายง่ายต่อการเดินทาง" 

   เพศชาย อายุ 28 ปี พนักงานออฟฟิศบริษัทเอเจนซี่โฆษณาแห่งหนึ่ง                     
(สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561     

 
 "สินค้ามีความหลากหลาย มีทั้งร้านขายเสื้อผ้า เครื่องประดับ และโซนของกิน มักตั้งอยู่ใน
ท าเลที่ดีอยู่ในพ้ืนที่ที่สะดวกเดินทางง่ายค่ะ ด้วยความเป็น  Cheeze มันมีความเป็นแฟชั่นมากนะ มา
ที่นี่ก็เหมือนได้มาอัพเดตเรื่องของกระแสแฟชั่นด้วย จริงๆแค่มาเดินดูคนอ่ืนแต่งตัวก็คุ้มแล้วหละ" 

เพศหญิง อายุ 14 ปี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
(สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561   

 
"เป็นแหล่งรวมสินค้าชิคๆ ถึงไม่ได้ไปซื้อของก็เดินเล่นได้เพลินๆ ดูแฟชั่นของแม่ค้าพ่อค้า และคนที่มา
เดินในงาน บางทีมาครั้งเดียวไม่พอนะก็อยากจะมาอีกมันสนุกแล้วแม่ค้าก็เหมือนเพ่ือนสามารถคุย
อัพเดตอะไรที่ชอบเหมือนกันได้อีกทั้งอยู่ในห้างหรือคอมมูนิตี้มอลล์ ที่สะดวกเดินทางง่ายและมีผู้คน
สันจรจ านวนมาก คนเดินผ่านไปมาก็อยากจะแวะเข้ามาดูมีโชว์ดนตรี มีร้านข้าวด้วย มาที่นี่ที่เดียวมัน
ก็ครบดี" 

 เพศหญิง อายุ 17 ปี นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
(สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561    

 
 "ท าเลสะดวก คิดว่าท าเลดีมากๆเลยด้วยซ้ าเพราะในบางครั้งไม่ได้รู้ว่ามีแต่ผ่านพอดี ก็จะ
เลือกเข้าไปเดินเล่นพ่อค้าแม่ค้าที่นี่เขาก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเขาจะใส่สินค้าของร้านเขา พอเราเห็น
เขาใส่อะไรแล้วมันสวยมันดูดีเราก็อยากจะซื้อกลับไปใส่ตาม"  

    เพศหญิง อายุ 20 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยเอแบค                                
(สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561     
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 "ราคาที่ถูกและดีไซน์ที่ไม่เหมือนใคร หาได้แค่ที่นี่คิดว่าคนที่เขามีความชื่นชอบหรือเป็นกลุ่ม
ลูกค้าวินเทจ สินค้าท่ีunique เขาก็จะรู้กันว่าต้องมาท่ีนี่นะ" 

    เพศหญิง อายุ  28 ปี เจ้าของธุรกิจส่วนตัว                                  
(สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561     

 
"ชอบนะ ก็พอใจแหละอยากให้มีต่อไปเรื่อยๆ เพราะเพ่ือนที่มาขายของที่นี่ก็มาขายของได้ฟรี

เพราะเป็นนักศึกษาก็เหมือนมีหน้าร้านของตัวเอง เราเป็นคนซื้อก็มีตัวเลือกมาขึ้น สินค้าหลากหลาย
ราคาไม่แพงได้ของถูก คิดว่าเป็นตลาดทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าที่ไม่ใช่ฐานลูกค้าของ Cheeze 
โดยตรงด้วย เช่น กลุ่มวัยท างาน" 

เพศชาย อายุ 15 ปีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
(สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561   

 
 "แผนผังการจัดงานค่อนข้างเดินง่าย เป็นตลาดที่ไม่ใช่แค่มาเช่าให้ครบพ้ืนที่แต่เป็นของที่ดูมี
อะไรต่อให้เป็นอาหารก็น่าสนใจ ถ้าให้เดาคิดว่าทาง  Cheeze น่าจะมีการคัดเลือกร้านค้าในการ              
มาขายเช่นกัน" 

 เพศชาย อายุ 17 ปี นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
(สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561    

 
 "พึงพอใจนะครับ เนื่องจาก  Cheeze Market เป็นตลาดที่เต็มไปด้วยอิสระทางความคิด               
ทุกครั้งที่ผมไปผมจะรู้สึกเหมือนได้อัพเดทการแต่งตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะจากคนที่มางานหรือจาก
ตัวสินค้าท่ีวางขายภายในตลาดเดินทางง่ายด้วยนั่งรถไฟฟ้าก็ถึงเลย ไป-กลับก็ดีสะดวกครับ" 

 เพศชาย อายุ21 ปี นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
(สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561    

 
 "เอาจริงๆก็พึงพอใจนะ รู้สึกชอบมากเพราะมันเป็นตลาดเป็นงานที่ไม่ซ้ ากับที่อ่ืนไง จะไปเดิน
งานแบบนี้ในห้างมันก็ไม่มีให้เราเดิน ก็อยากให้มีการจัดงานแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ คิดว่ายังไงก็ยังสามารถ
ตอบโจทย์ตอบสนองความต้องการของคนที่เขาชอบอะไรแบบนี้ได้"  

   เพศชาย อายุ 28 ปี พนักงานออฟฟิศบริษัทเอเจนซี่โฆษณาแห่งหนึ่ง
(สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561     
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 "ชอบเพราะมีของหลากหลายดีค่ะ ได้อัพเดทเทรนใหม่ๆจากทั้งสินค้าและกระแสแฟชั่นสินค้า
ที่ราคาค่อนข้างถูกด้วย ตัวเราก าเงินมาไม่กี่บาทแต่ได้ของกลับไปเยอะเลยนะ แถมมันยังเอามาใส่หรือ
ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคะ" 

เพศหญิง อายุ 14 ปี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
(สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561   

 
 "ชอบมากและอยากให้มีจัดบ่อยๆถี่ๆหน่อย เพราะมีสินค้าเยอะดีและมีความหลากหลาย                 
แบบหลาย Tyle อยู่ในงานเดียวกันตั้งแต่สินค้ามือหนึ่งไปจนถึงของมือสอง สถานที่จัดงานก็อยู่ใน
สถานที่ที่เราเดินทางสะดวกด้วย ของที่มาขายราคาไม่แพง ส าคัญคือสินค้าบางอย่างหาไม่ได้จากที่อ่ืน
นะมีแค่ที่นี่เลยอันนี้ส าคัญสุดเลยค่ะ" 

 เพศหญิง อายุ 17 ปี นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
(สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561    

 
 "ชอบนะเพราะถึงต่อให้บางครั้งเราไม่เน้นด้านชอปปิ้งก็มีโซนที่ขายของกินด้วย ของกินที่มา
ขายในCheeze ก็เป็นของกินที่เก๋ๆ น่าถ่ายรูปลง Social คิดว่าทาง Cheeze คงเลือกร้านมาแล้ว บาง
ทีมากับเพ่ือน เพ่ือนมาซื้อเสื้อผ้า เรามาซื้อของกิน อีกคนมาดูดนตรีหรือมาโชว์ดนตรี มันก็ครบเลยใน
ที่เดียวนะ ยังมีที่ให้นั่งอีกก็นั่งฟรีด้วยไม่เสียตัง จริงๆคิดว่าเป็นตลาดที่ฟรีมากๆนะมีความอิสระเดิน
แล้วไม่เคยรู้สึกอึดอัดเลย ให้ความรู้สึกเก๋ๆชิคๆมากกว่า" 

    เพศหญิง อายุ 20 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยเอแบค                        
(สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561     

 
 "พอใจเพราะเป็นตลาดที่ขายสินค้าที่ใช้ได้จริงและมีสไตล์ที่เข้ากับยุคสมัยเสมอ เดินทางง่าย
ด้วยมีที่จอดรถ จอดในห้างได้หรือจะมารถไฟฟ้าก็ได้ เรื่องสถานท่ีตั้งมันเอ้ือต่อการมาจริงๆ" 

     เพศหญิง อายุ  28 ปี เจ้าของธุรกิจส่วนตัว                                  
(สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561     
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 "อยากให้มีการจัดตลาดแบบนี้ที่ต่างจังหวัด เพ่ือนเราบางคนอยู่ต่างจังหวัดจะมาทีก็ต้องขึ้นมา
กรุงเทพซึ่งเขาก็ไม่สะดวก ถ้าไปจัดที่ต่างจังหวัดก็จะท าให้กลุ่มลูกค้าที่อยู่บ้านนอกเขาสะดวกสบาย
มากขึ้นเพราะทุกวันนี้ใครๆก็อยากสวยอยากหล่อ อยากให้มีร้านอาหาร-เครื่องดื่มมากขึ้นด้วย เพราะ
คิดว่าร้านพวกนั้นยังไม่ค่อยหลากหลาย ร้านมาซ้ าๆตัวเลือกน้อย" 

เพศชาย อายุ 15 ปีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
(สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561   

 
 "รู้สึกว่าตลาดมีสินค้าของผู้หญิงเยอะเกินไป อยากให้มีร้านค้าที่ขายสินค้าของผู้ชายเยอะๆก็
จะได้มีตัวเลือกมากขึ้น ปัจจุบันร้านค้าออนไลน์เยอะแล้ว พอมี Cheeze ก็ท าให้ร้านค้ามีพ้ืนที่เสมือน
จริงก็อยากให้พัฒนาตลาดต่อไปเรื่อยๆ ยังอยากให้มีบ่อยๆนะ" 

 เพศชาย อายุ 17 ปี นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
(สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561    

 
 "ผมว่าจะดีมากนะถ้า Cheeze Market มีการเชิญดาราวัยรุ่นที่มีสไตล์การแต่งตัวที่โดดเด่น
ในเวลานั้นมาเป็นพรีเซนเตอร์ในงานเพ่ือให้คนที่มาตลาด Cheeze Market ได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับ
ดารากลุ่มนั้น ดึงดูดคนมางานคนก็จะอยากมามากขึ้น อาจจะมีการแลกเปลียนความคิดกัน แล้วก็
อยากให้มีเสื้อผ้าผู้ชายเยอะๆครับ ผมว่ามันยังหลากหลายเท่าเสื้อผ้าผู้หญิงครับ" 

 เพศชาย อายุ21 ปี นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
(สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561    

 
 "อยากให้ไปจัดที่ต่างจังหวัดบ้าง เช่น ภาคเหนือ อากาศมันดีมีงานแบบนี้ที่นั้นมันคงเหมาะ 
หรือจะภาคไหนก็ได้แล้วที่ส าคัญเดี๋ยวนี้คนภาคไหนมันก็แต่งตัวหมดอยากสวยอยากหล่อกัน ไปขายที่
ไหนก็คงขายดีอาจจะได้กลุ่มคนที่ชอบตลาดแนวนี้ หรือรสนิยมคล้ายกันเพ่ิมมากขึ้น ฐานลูกค้าก็จะ
แน่นกว่าเดิมเพ่ิมคนติดตาม" 

  เพศชาย อายุ 28 ปี พนักงานออฟฟิศบริษัทเอเจนซี่โฆษณาแห่งหนึ่ง                      
(สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561     
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 "อยากให้ไปจัดในสถานที่ อ่ืนด้วย เช่น อาจจะเป็นกรุงเทพชาญเมือง หรือจังหวัดใกล้ๆ
กรุงเทพหรือเป็นต่างจังหวัดไกลๆไปเลย เพราะตลาดแบบนี้มันไปอยู่ได้ที่ทุกที่ คิดว่าคนที่อยู่ไกลหรือ
เดินทางล าบากมากต้องมีความต้องการที่จะเดินตลาดประเภทนี้อยู่ ด้วยตัวสินค้าในตลาดที่มีความ
หลากหลาย รูปแบบงานไม่ซ้ ากับท่ีอ่ืน คิดว่ามันควรไปอยู่ในที่อ่ืนที่กว้างขวางกว่าเดิม" 

เพศหญิง อายุ 14 ปี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
(สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561   

 
 "อยากให้มีการหมุนเวียนร้านค้าใหม่ๆมาอย่างสม่ าเสมอ เข้ามาเพ่ือสร้างความน่าสนใจมาก
ขึ้นก็น่าจะดึงดูดให้คนมางานได้อีก และก็อยากให้มีเสื้อผ้าผู้ชายเยอะกว่านี้ มีสินค้าเพ่ือผู้ชายมาก
ยิ่งขึ้นเพราะบางทีมากับแฟน เราได้เยอะเลยแฟนได้นิดเดียวเขาก็จะบ่นๆค่ะ" 

 เพศหญิง อายุ 17 ปี นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
(สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561    

 
 "ดีอยู่แล้วก็อยากให้มีพ้ืนที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เหมือนบางทีเราซื้อของไปยังแต่งไม่
เป็นแมทเสื้อผ้ายังไม่เก่งบางทีไม่กล้าถามเพ่ือน กลัวเพ่ือนแซว ถ้ามีพ้ืนที่แบบนั้นเราก็จะมีตัวอย่างว่า
เขาแต่งตัวกันยังไง ใส่อะไรแบบไหนถึงจะเหมาะเหมือนได้ค าแนะน าดีๆกลับไปด้วยไม่ใช่แค่สินค้า 
เพราะไหนๆก็มีเวทีโชว์ดนตรีแล้วก็น่าจะจัดกิจกรรมอะไรแบบนี้เข้าไปด้วยเลย" 

    เพศหญิง อายุ 20 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยเอแบค                           
(สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561     

 
 "อยากให้มีการจัดการด้านการจัดโซนของร้านและพ้ืนที่เพ่ือที่จะสามารถยืนเลือกซื้อสินค้าให้
กว้างขวางขึ้น บางทีพอมันเล็กเห็นคนเบียดกันเยอะๆเราก็จะไม่อยากเข้าไป เพราะมันยากต่อการ
เลือกซื้อของนึกออกไหมเวลาซื้อของมันก็ต้องเลือก เราเองก็อยากจะหยิบจับของที่เราจะซื้อ แต่ถ้า
เนื้อที่กว้างขึ้นมันก็เข้าออกในร้านสะดวกมันก็อยากจะเข้าไปซื้อ อยากให้เพ่ิมสถานที่จัดงานด้วยให้ไป
จัดที่อ่ืนบ้าง" 

    เพศหญิง อายุ  28 ปี เจ้าของธุรกิจส่วนตัว                                  
(สัมภาษณ์) 26 กันยายน 2561     
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง "การศึกษากระบวนการสื่อสารตลาดเชิงกิจกรรม : กรณีศึกษา 
Cheeze Market" โดยการใช้เครื่องมือวิจัย ดังนี้สัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) ผู้วิจัย
ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Cheeze 
Market จ านวน 17 ท่าน แบ่งเป็นผู้ก่อตั้งตลาด 1 คน ผู้ค้า 8 คน และลูกค้า 8 คน โดยมีวัตถุประสงค์
ในการวิจัยเพื่อต้องการทราบตาม วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ดังนี้                                                                                                                                                          
1. เพื่อศึกษารูปแบบตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market                                                                                          
2. เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารของผู้ค้าที่มีต่อการจัดตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market                                                                                                                                                         
3. เพื่อศึกษาช่องทางการรับรู้ของลูกค้าท่ีมีต่อการจัดตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market                                                                                                                                                    
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market        
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 ในการวิจัยเรื่อง "การศึกษากระบวนการสื่อสารตลาดเชิงกิจกรรม : กรณีศึกษา Cheeze 
Market"  มีผู้ที่เก่ียวข้องด้วยกัน 3 ส่วนประกอบด้วย 
1. ผู้ก่อตั้งตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market 
2. ผู้ค้าขายในตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market 
3. ลูกค้าที่มาตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1. รูปแบบตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze 
Marketc2. กระบวนการสื่อสารของผู้ค้าที่มีต่อการจัดตลาดเชิงกิจกรรม  Cheeze Market 3. ช่อง
ทางการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อการจัดตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market และความพึงพอใจของลูกค้า
ที่มีต่อตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market                
 
1. รูปแบบตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market  
ประวัติและรูปแบบตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market ผ่านมุมมองของผู้ก่อตั้ง 

ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ร่วมก่อตั้งตลาด เกี่ยวกับประวัติและรูปแบบตลาดเชิง
กิจกรรม Cheeze Market พบว่า เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มีจุดประสงค์ที่จะค้าขาย
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เหมือนกัน มีรสนิยมคล้ายคลึงกัน มีความต้องการที่จะน าสินค้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยน ซึ่งต่อมาผู้ก่อตั้ง
เริ่มตระหนักว่าสถานที่ดังกล่าวมีพ้ืนที่ที่จ ากัด ไม่สามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้ค้าและ
ลูกค้าได้ จึงย้ายไปสถานที่ใหม่ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยสถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่บนท าเล
ที่ตั้งที่เหมาะสม การคมนาคมสะดวกสบายง่ายต่อการเดินทาง โดยใช้ชื่องานว่า Cheeze Market 
และได้กลายเป็น Event Market อย่างเต็มรูปแบบ     
รูปแบบตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market ผ่านมุมมองของผู้ค้าและลูกค้า 
บทบาทของผู้ค้า 
  ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของของผู้ค้า เกี่ยวกับบทบาทของผู้ค้าที่มีต่อรูปแบบตลาด                    
เชิงกิจกรรม Cheeze Market พบว่า บทบาทของผู้ค้ามีส่วนส าคัญ อีกท้ังผู้ค้ามีพ้ืนที่ขายของในสไตล์
ของตัวเองในสถานที่ที่เหมาะสม ซึ่งลักษณะดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้าที่มี
ความชื่นชอบหรือรสนิยมทีใกล้เคียงกัน โดยผู้ค้าสามารถแสดงความเป็นตัวตนอันเป็นอัตลักษณ์ซึ่งนับ
ได้ว่าสิ่งส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถดึงดูดคนสร้างภาพจ าและเพ่ิมยอดขายได้เป็นอย่างดี 
เหตุผลในการมาขายสินค้าของผู้ค้าที่มีต่อตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market 

ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของของผู้ค้า เกี่ยวกับเหตุผลของการมาขายสินค้าที่ตลาด                     
เชิงกิจกรรม Cheeze Market พบว่า รูปแบบของตลาด สถานที่ตั้ง และสไตล์การจัดตลาดที่ไม่ซ้ าใคร 
ท าให้ตลาดดังกล่าวมีแนวทางที่ชัดเจนอัน มีวิธีการจัดระบบที่เหมาะสมซึ่งลักษณะดังกล่าวสามารถ
ดึงดูดกลุ่มผู้ค้าได้เป็นอย่างดี 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือพัฒนาของผู้ค้าที่มีต่อตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market 

ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของของผู้ค้า  เกี่ยวกับความคิดเห็นในการปรับปรุงหรือพัฒนา
ของผู้ค้าที่มีต่อตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market ท าให้ทราบว่าผู้ค้ามีความต้องการที่จะให้มีการจัด
ตลาดดังกล่าวต่อไป โดยอยากให้มีการกระจายสถานที่ในการจัดงานที่นอกเหนือจากการจัดงานใน
กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นการเพ่ิมฐานลูกค้า และควรตั้งอยู่บนสถานที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกไม่เล็ก
หรือคับแคบจนเกินไป ช่วงฤดูฝนควรมีการแก้ไขปัญหาน้ าซึมและควรมีการเก็บค่าเช่าที่ที่เหมาะสมสิ่ง
ที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market ในมุมมองของลูกค้า 

ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของของผู้ค้า เกี่ยวกับมุมมองของลูกค้าที่มีต่อความเป็นตัวตนของ
ตลาด เชิ งกิ จกรรม  Cheeze Market ท า ให้ ทราบว่ า  ตลาด เชิ งกิ จกรรม  Cheeze Market                    
นั้นเป็นตลาดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สินค้าที่น ามาขายมักจะมีความโดดเด่นและแตกต่างจากที่อ่ืน 
เหมาะส าหรับผู้ที่ตามเทรนด์แฟชั่นหรือชื่นชอบแต่งตัวแปลกแหวกแนว  เป็นตลาดที่รวมตัวของทั้ง
ลูกค้าและผู้ค้าที่มีความชื่นชอบและรสนิยมที่คล้ายคลึงกัน  
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2. กระบวนการสื่อสารของผู้ค้าที่มีต่อการจัดตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market  
ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของของผู้ค้า เกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารมีต่อการจัดตลาดเชิง

กิจกรรม Cheeze Market ของผู้ค้าท าให้ทราบว่า ส่วนใหญ่มีกระบวนการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์โดย
ช่องทางที่สร้างการรับรู้ให้ผู้ค้าได้มากที่สุด เนื่องจากมีการใช้ชีวิตประจ าวันเป็นประจ าอยู่แล้ว สามารถ
ดึงดูดความสนใจได้ดี มีการชี้แจ้งวันเวลาสถานที่และบอกรายละเอียดได้เหมาะสมและครบครัน 
สามารถติดต่อกับเจ้าของงานเพ่ือสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงผ่านทาง ซึ่งสร้างความสะดวกสบาย
ให้กับผู้ค้า ส่วนของกระบวนการสื่อสารที่ทางผู้ค้าคิดว่าประสบความส าเร็จน้อยที่สุดคือ สื่อสิ่งพิมพ์ 
เนื่องจากไม่สามารถตอบโจทย์การใช้งานของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ ที่ปัจจุบันหันมาให้ความส าคัญ
และสนใจสื่อออนไลน์มากกว่า 
3. ช่องทางการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อการจัดตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market  

ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของของลูกค้า เกี่ยวกับช่องทางการรับรู้ข่าวสารการจัดตลาดเชิง
กิจกรรม Cheeze Market ท าให้ทราบว่ามีทั้งการบอกต่อของคนรู้จักรวมถึงสื่อออนไลน์ที่ทางงานได้
ท าการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็น อีกทั้งแม่ค้าและพ่อค้าบางคนเป็นบุคคลดัง คนมีชื่อเสียง                      
จึงเป็นต้นแบบของผู้ติดตาม ท าให้บุคคลที่เป็นแฟนคลับหรือผู้ติดตามเกิดพฤติกรรมเลียนแบบไม่ว่าจะ
เป็นรูปแบบการใช้ชีวิต เครื่องแต่งกาย รวมไปถึงการใช้สินค้าและบริการ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการท า
ธุรกิจ ส่งผลให้ตลาดเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและสามารถขายสินค้าได้เป็นอย่างดี 
มุมมองของลูกค้าที่มีต่อกระแสของการจัดตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market 
 ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของลูกค้า เกี่ยวกับมุมมองของลูกค้าที่มีต่อกระแสของการจัด
ตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market ท าให้ทราบว่าลูกค้าส่วนใหญ่คิดว่าการขายสินค้ามือสองยังคง 
เป็นที่ต้องการและคิดว่ายังเป็นที่นิยมในอนาคตอันเนื่องมาจาก มีกลุ่มคนที่ชื่นชอบเพ่ิมมากขึ้นเนื่อง
ด้วยตัวสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะและราคาที่ไม่แพงมากนัก แต่อย่างไรก็ตามลูกค้ายั งมีความคิดเห็นว่า
ตลาดดังกล่าวต้องสามารถปรับตัวและตอบโจทย์ตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างสม่ าเสมอ ต้องมี
ความหลากหลายซึ่งน่าจะท าให้ได้รับความนิยมเพ่ิมมากข้ึนอีก  
4. ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market 

ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของลูกค้า เกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อตลาดเชิง
กิจกรรม Cheeze Market ท าให้ทราบว่าตลาดดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และสามารถสร้างความพึงพอใจได้เป็นอย่างดี โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่าพ้ืนที่ดังกล่าวไม่ได้เป็นพ่ีนที่
ส าหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเท่านั้น แต่เรียกได้ว่าเป็นตลาดที่สามารถท าให้ผู้คนมาพบปะ
สังสรรค์ และท ากิจกรรมอ่ืนๆร่วมกันได้อีกด้วย  
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5.2 การอภิปรายผลการวิจัย  

 การวิจัยเรื่องการศึกษากระบวนการสื่อสารตลาดเชิงกิจกรรม : กรณีศึกษา Cheeze Market     
มีวัตถุประสงเพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษารูปแบบตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market 2) เพ่ือศึกษา
กระบวนการสื่อสารของผู้ค้าที่มีต่อการจัดตลาดเชิงกิจกรรม  Cheeze Market 3) เพ่ือศึกษาช่อง
ทางการรับรู้ของลูกค้า 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อตลาดเชิงกิจกรรม  Cheeze 
Market โดยผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้  
 การศึกษารูปแบบตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market ผลของการศึกษาพบว่า ตลาดดังกล่าว
ไม่ได้เป็นพื้นที่ส าหรับการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าเท่านั้น แต่เรียกได้ว่าเป็นตลาดที่สามารถท าให้ผู้คน
ได้มาท ากิจกรรมอ่ืนๆร่วมกัน อีกท้ังยังเปิดโอกาสให้ผู้ค้าได้ขายสินค้า   ในสไตล์ของตัวเองท าให้สินค้า
ในตลาดดังกล่าวมีความหลากหลาย ซึ่งสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า โดยลักษณะดังกล่าวมี
ความสอดคล้องกับแนวคิดการจัดกิจกรรมทางการตลาดของเสรี วงนนทา (2540) ว่าด้วยการจัด
นิทรรศการหรือแสดงสินค้า (Exhibition and Trade Show) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดตลาดเชิง
กิจกรรม คือ การจัดนิทรรศการหรือแสดงสินค้า (Exhibition and Trade Show) สามารถดึงดูด
ความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย เมื่อไรก็ตามที่เราจัดตลาดเชิงกิจกรรมจะคึกคักมากกว่าการจัดตลาด
ทั่วไป ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของวราภรณ์ ฉัตราตชาต (2556) ซึ่งศึกษากิจกรรมพิเศษเพ่ือ
การสื่อสารแบรนด์ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย โดยผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมพิเศษเป็นการ
สื่อสารรูปแบบพิเศษที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงสามารถตอบวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ของการสื่อสารได้ดี เน้นการสร้างประสบการณ์ตรง (First-hand Experience) เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้มีส่วนร่วม (Participation) หรือมีปฏิสัมพันธ์กับตัวสินค้า                        
ซึ่งกิจกรรมพิเศษหรือการจัดตลาดเชิงกิจกรรมนี้ถือได้ว่าเป็นจุดสัมผัส (Touch point) จุดหนึ่งที่
องค์กรหรือผู้ก่อตั้งสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ดี จึงสรุปได้ว่า รูปแบบตลาดเชิงกิจกรรม 
Cheeze Market เป็นรูปแบบตลาดเชิงกิจกรรมที่สนใจและเป็นที่กล่าวขานกับทั้งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
สื่อมวลชนและสาธารณชนเพ่ือตอกย้ าความเหนียวแน่นกับลูกค้าเป็นวิธีการของการตลาดเชิงกิจกรรม 
(Event Marketing) ที่นับวันจะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น กิจกรรมในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรม
จึงเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่เป็นจุดเด่นหลักในยุคปัจจุบันซึ่งท าให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มีโอกาส
สัมผัสกับสินค้าอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น 
 การศึกษากระบวนการสื่อสารของผู้ค้าที่มีต่อการจัดตลาดเชิงกิจกรรม  Cheeze Market                
ผลของการศึกษาพบว่ากระบวนการสื่อสารมีผลต่อการจัดตลาดเชิงกิจกรรม  Cheeze Market โดย
ผู้ค้าส่วนใหญ่มีกระบวนการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ เนื่องจากมีการให้รายละเอียดที่ครบถ้วนสามารถ
ดึงดูดความสนใจได้ดี สะดวกสบายต่อการใช้งาน โดยลักษณะดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิด
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และทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารของ Webster Dictionary (1978) ที่กล่าวว่าการสื่อสาร คือ การ
ถ่ายทอดหรือกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดข้อมูลข่าวสาร ทัศนะ ผ่านระบบสัญลักษณ์หรือ
สื่อในช่องทางต่างๆโดยใช้สัญลักษณ์ สัญญาณ หรือพฤติกรรมที่เข้าใจกันเกี่ยวกับการสื่อสาร โดยมี
ค ว ามสอดคล้ อ ง กั บ  Kevin (2006)  ที่ ศึ กษา เ รื่ อ ง  Strategies to Motivate Consumers to 
Participate in Event Marketing ที่กล่าวว่า ผู้บริโภคจะไม่ให้ความส าคัญกับการเปิดรับข้อมูลผ่าน
สื่อต่างๆ ถ้าข้อมูลของผลิตภัณฑ์น าเสนอไม่มีความน่าสนใจเพียงพอ จึงสรุปได้ว่า การสื่อสารเป็น
กิจกรรมของมนุษย์ที่ใช้เพ่ือถ่ายทอดความคิด แลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยม 
ทัศนคติ และอ่ืนๆร่วมกัน โดยจะเห็นได้ว่าปัจจุบันสื่อออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลเป็นอย่างยิ่ง                    
ซึ่งการใช้สื่อออนไลน์ในการท าตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market ได้ท าให้เกิดความเข้าใจและมี
อิทธิพลต่อมนุษย์ด้วยกันท าหน้าถ่ายทอดความคิดและข้อมูลต่างๆได้อย่างครบถ้วน สามารถ
ตอบสนองวัตถุประสงค์และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี 

การศึกษาช่องทางการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อการจัดตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market                             
ผลของการศึกษาพบว่าการรับรู้ของลูกค้าเป็นสิ่งความส าคัญที่จะบ่งบอกความส าเร็จในการจัดตลาด
นัดเชิงกิจกรรม เนื่องจากมีวัถตุประสงค์ท่ีจะท าให้ผู้บริโภคได้รับรู้ในสิ่งที่ก าลังจะเกิดขึ้น โดยอาศัยสื่อ
และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ตั้งขึ้น โดยมุ่งเป้าเผยแพร่ในการรับรู้ในโลกออนไลน์
เนื่องจากเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด ซึ่งไม่มีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของกฤษณ์ ไชยวงศา (2549) เรื่องการศึกษาเรื่อง การรับรู้ข่าวสารทีมีผลต่อทัศนคติต่อการตลาดเชิง
กิจกรรมของงาน Thailand International Motor Expo ที่กล่าวว่า ผู้เข้าชมงานมีการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดงาน Thailand International Motor จากสื่อโทรทัศน์มากที่สุดและเกินครึ่ง
เพราะสามารถรับสารได้ง่าย และผู้บริโภคมีการตอบสนองในการรับข้อมูลข่าวสารไปในทิศทางที่ดี จึง
สรุปได้ว่า สื่อที่มีผลต่อกลุ่มลูกค้าของตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market คือ สื่อออนไลน์เนื่องจาก
เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน สามารถสร้างการรับรู้และครอบคลุมกว่าสื่ออ่ืนๆ และยัง
ตอบสนองพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อตลาดเชิงกิจกรรม  Cheeze Market ผลของ
การศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้านั้นเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด เนื่องจากเป็นความรู้สึกหรือความ
คิดเห็นที่เก่ียวข้องกับทัศนคติของลูกค้า ที่เกิดจากประสบการณ์ตรงของสิ่งที่เขาคาดหวังที่จะได้รับโดย
ทางตลาด Cheeze Market โดยทางตลาดสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่าง
ดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดความพึงพอใจของโทมัสและเอิร์ล ที่กล่าวว่าการวัดความพึงพอใจเป็นวิธี
หนึ่งที่ใช้ เพ่ือทราบผลของการให้บริการที่จะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเป็นสิ่งที่เชื่อว่ามีคุณค่า 
และควรให้ความเข้าใจในความต้องการและปัญหาจึงต้องมีความรับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพให้
เกิดประสิทธิผลและให้ผลดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิจัยของ   ศญาภรณ์ บุญยารุณ 
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(2553) ที่ว่าด้วยเรื่อง ความพึงพอใจในการตลาดเชิงกิจกรรมและความภักดีของผู้บริโภคต่อบัตรเคทีซี 
ซึ่งพบว่า วิธีการด าเนินการตลาดเชิงกิจกรรมของบริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) คือ การ
แบ่งกลุ่มลูกค้าตามรูปแบบการด าเนินชีวิต การบริหารข้อมูลลูกค้า การสื่อสารทางตรงกับลูกค้า ต้อง
พยายามหาข้อมูลหรือสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษให้เป็นที่น่าสนใจ เพ่ือดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคเดิมเอาไว้
และผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความสนใจในการใช้คะแนนสะสมหรือร่วมบริจาคคะแนนสะสมเพ่ือร่วม
กิจกรรมพิเศษต่างๆ จึงสรุปได้ว่า ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อตลาดเชิงกิจกรรมขึ้นอยู่กับทัศนคติที่
ของตัวลูกค้าเอง ซึ่งทัศนคติของลูกค้าในปัจจุบันที่มีต่อตลาดเชิงกิจกรรมถือว่าอยู่ในระดับดี มีการ
เปิดรับข้อมูลของตลาดเชิงกิจกรรมมากข้ึน ทั้งมาจากการไปตลาดที่เกิดประสบการณ์ตรงและการรับรู้
ผ่านช่องทางสื่ออนไลน์ เนื่องจากตลาดเชิงกิจกรรมก าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันและก าลังขยายตัวมาก
ขึ้นในตลาดของสังคมไทย  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1 ผู้ก่อตั้งตลาด Cheeze Market ควรรักษาประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นส าคัญ 
 5.3.2 ผู้ก่อตั้งและผู้ค้าตลาด Cheeze Market สามารถน าผลวิจัยไปปรับใช้ในการสื่อสาร
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับรู้ของลูกค้าในช่องทางสื่อออนไลน์ ได้อย่างสอดคล้องกับความคาดหวัง
ในการตั้งใจรับรู้ข่าวสารของผู้บริโภคที่สนใจกิจกรรมที่จัดขึ้น เนื่องจากลูกค้าได้ใช้การสื่อสารผ่านสื่อ
ออนไลน์มาเป็นล าดับแรก ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่สม่ าเสมอ ในอนาคตควรมีการขยายการ
สื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ช่องทางอ่ืนๆ เพ่ือที่จะเข้าถึงผู้บริโภคและท าให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลได้
หลากหลายสื่อมากยิ่งขึ้น 
  5.3.3. ลูกค้าท าให้ทราบว่า ลูกค้าบางกลุ่มคิดว่าสินค้านั้นเป็นเฉพาะแบบกลุ่มมากเกินไปโดย
เป็นสินค้าของของสุภาพสตรีมากกว่าสุภาพบุรุษ จึงรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่ตนเองสนใจและก็จะท าให้ไม่
อยากกลับมาในภายหลังจึงเร็จ จ าเป็นต้องให้ความสมดุจในเรื่องของสินค้าและบริการเพ่ือให้ตลาดนัด
สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายได้ 
 5.3.4 การจะสร้างอัตลักษณ์ให้กับตลาดหรือสถานที่ใดๆให้มีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นแตกต่างจาก
สถานที่อ่ืนๆให้ผู้ที่มาท่องเที่ยวเข้าใจในรูปแบบของสถานที่เหล่านั้นได้ยังชัดเจน จ าเป็นต้องหาจุดขาย
ที่ชัดเจนที่สุด ว่าสถานที่นั้นอยากจะให้เป็นอะไร แล้วสิ่งๆเหล่านั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้าง หรื อสิ่ง
อะไรจะสามารถสื่อสารบ่งบอกความเป็นตัวตนได้แล้วจึงนาสิ่งต่างๆมาเชื่อมโยงเข้ากับสถานที่ให้เป็น
หนึ่งเดียว ทุกอย่างต้องไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ การตกแต่ง สินค้า ผู้คน กิจ
กรรมฯ ทั้งหมดจะเป็นสารที่จะส่งออกไปเพื่อบอกถึงความอัตลักษณ์ของสถานที่ได้ 
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5.4 ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยคร้ังต่อไป  

 5.4.1 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ในครั้งต่อไปควรเป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)ซึ่งจะเป็นการวัดผลและเป็นการ
วิเคราะห์เชิงสถิติอันจะน าไปสู่ความแม่นย าของผลการวิจัยซึ่งจะช่วยสนับสนุนข้อค้นพบและข้อสรุป 

5.4.2 ควรมีการศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของตลาดนัดเชิงกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือน าศึกษา          
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของกระบวนการสื่อสารอันจะได้มาซึ่งฐานข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ที่กว้างขึ้น  
 5.4.3 ควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างของผู้บริโภคชาวต่างชาติในการวิจัยครั้งต่อไป เนื่องจาก                         
มีผู้บริโภคต่างชาติมาเดินตลาด Cheeze Market อยู่เป็นจ านวนไม่น้อย ประกอบกับสถานที่ที่ผู้ก่อตั้ง
เลือกจัดตลาดเชิงกิจกรรมนั้นเป็นสถานที่ที่ง่ายต่อการเดินทาง มีผู้บริโภคชาวต่างชาติใช้เส้นทาง
เหล่านี้ในการซื้อสินค้า มาท่องเที่ยวหรือใช้ชีวิตประจ าวันค่อนข้างมาก จากลักษณะดังกล่าวจึงน ามา
ซึ่งการเรียนรู้กระบวนการสื่อสารตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market ของลูกค้าชาวต่างชาติ 
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